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Förord 
 
 
 
I denna publikation presenteras SNI 2002, Standard för svensk näringsgrensindelning 
2002. Den är resultatet av en revision av SNI 92, Standard för svensk näringsgrens-
indelning 1992, som har varit gällande sedan 1993. 
 
Den nya standarden – vilken har utarbetats av SCB inom Avdelningen för ekonomisk 
statistik och Utvecklingsavdelningen, Metodenheten – fastställdes efter remissbehandling 
av SCB i december 2002. Standarden trädde formellt i kraft den 1 januari 2003. 
 
SNI 2002 är liksom föregångaren SNI 92 samordnad med EU:s statistiska näringsgrens-
indelning NACE som även den finns i en reviderad version från och med 2003, benämnd 
NACE Rev. 1.1. 
 
I föreliggande MIS presenteras struktur, innehållsbeskrivningar på detaljerad nivå samt 
nycklar för förändringarna mellan SNI 92 och SNI 2002. 
 
 
 
 
Statistiska centralbyrån i juni 2003 
 
 
Svante Öberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hans Agrell
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1    Inledning 

1.1  Bakgrund 

Standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, är en statistisk standard för 
klassificering av produktionsenheter – företag, arbetsställen etc. – till 
näringsgrenar/branscher. Den förra utgåvan av standarden, SNI 92, standard för svensk 
näringsgrensindelning 1992, fastställdes av SCB 1992. Den nu föreliggande standarden, 
SNI 2002, Standard för svensk näringsgrensindelning 2002, fastställdes i december 
2002 och gäller från och med 1 januari 2003.  
 
SNI har som bas EU:s näringsgrensstandard NACE, Nomenclature statistique des 
Activités économiques dans la Communauté Européenne. Ett arbete inom EU med att 
revidera den gällande näringsgrensstandarden benämnd NACE Rev.1 avslutades under 
2002 och en ny version av NACE, NACE Rev.1.1, har fastställts. Revisionen utmynnade i 
ett mindre antal ändringar i förhållande till NACE Rev.1.  
 
För Sveriges del genomfördes likaledes endast smärre ändringar för den nya standarden 
SNI 2002 jämfört med den tidigare standarden SNI 92.  
 
SNI 2002 överensstämmer - som även gällde för SNI 92 - med NACE på NACE:s fyra 
nivåer varefter SNI är utökad med en femte nivå som är femsiffrig. Nivåerna är: 
 

1. Avdelning   enbokstavskod 
2. Underavdelning (partiell)  tvåbokstavkod 
3. Huvudgrupp   tvåsifferkod 
4. Grupp    tresifferkod 
5. Undergrupp   fyrsifferkod 
6. Detaljgrupp (svensk tilläggsnivå)  femsifferkod 

 
Dock finns inte inom alla undergrupper (fyrsiffer-nivån) någon ytterligare underindelning 
på detaljgrupp (femsiffer-nivån). 
 
Skillnaderna mellan SNI 92 och SNI 2002 vad gäller indelningsnivåer och antal klasser på 
varje nivå visas i följande tablå: 
 
  SNI 92    SNI 2002 
Nivå    Antal          Antal 
 
Avdelning 17  17 
Underavdelning 31  31 
Huvudgrupp 60  60 
Grupp 222  222 
Undergrupp 503  513 
Detaljgrupp 739  776 
 
Som synes är det endast på nivåerna undergrupp och detaljgrupp som förändringar har 
genomförts förutom rena omnumreringar som även gjorts på gruppnivå. Vad gäller 
undergrupp är det revisionen i NACE som har slagit igenom medan detaljgrupps-
förändringarna är inom SNI:s ram. 
 
Vad gäller generella principer, klassificeringsregler m.m. för näringsgrensindelningen har 
revisionen inte medfört några ändringar. Då detta således är en mindre revision upprepas 
inte beskrivningar av principer, klassificeringsregler, definitioner, samband med andra 
näringsgrensindelningar, kopplingar till produktindelningar m.m. För beskrivning av 
dessa samt tidigare versioner av näringsgrensstandarden hänvisas till tidigare Meddelande 
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i samordningsfrågor (MIS), som beskrev föregångaren SNI 92, med beteckningen MIS 
1992:6. 
 

1.2  Aktivitetsindelning och branschindelning 

En näringsgrensindelning är primärt en aktivitetsindelning, dvs en indelning för 
klassificering av produktionsenheter (företag, arbetsställen etc) efter den aktivitet som 
bedrivs. Med aktivitet avses här en process i vilken en viss kombination av olika 
produktionsfaktorer (insatsvaror, realkapital och arbetskraft) ger upphov till ett utflöde av 
produkter (varor och tjänster). 
 
SNI är också, utifrån dess tillämpning i statistiken, en branschindelning eftersom den 
används för att gruppera produktionsenheter till branscher och för att samla in och 

faktorer, vilkas aktivitet kan hänföras till en och samma aktivitetsklass i standarden. 
Aktivitetsstandarden utgör på så sätt den norm eller referensram som ligger till grund för 
branschindelningen. 
 
Då SNI är både en aktivitetsindelning och en branschindelning finns det dubbla benäm-
ningar, en benämning för aktiviteten och en för motsvarande bransch. I statistiska 
redovisningar är det främst branschbenämningen som används.  
 
NACE är endast en aktivitetsindelning och har därför endast aktivitetsbenämningar. I 
huvudsak överensstämmer aktivitetsbenämningarna i SNI med den officiella översätt-
ningen av  NACE:s benämningar. 
 
I avsnittet med innehållsbeskrivningar (avsnitt 6) används endast benämningarna för 
aktiviteterna. För branschbenämningar hänvisas till bilagan med branschstrukturen. 
 

1.3  Förändringar i NACE Rev. 1.1 jämfört med NACE Rev. 1 

Endast åtta undergrupper (fyrsiffer-nivå) förändrades i form av nya underindelningar. 
Dessa avser: 
 
Huvudgrupp   Åtgärd 
 
Tillverkning av maskiner som ej ingår 
i annan underavdelning  Tillverkning av verktygsmaskiner under-

indelas på: 
- tillverkning av motordrivna handverktyg 
- tillverkning av verktygsmaskiner för 

metallbearbetning 
- tillverkning av övriga verktygsmaskiner 

 
El-, gas-, ång- och hetvattenförsörjning Elförsörjning uppdelas på: 

- generering av elektricitet 
- överföring av elektricitet 
- distribution av och handel med elektricitet 

 
El-, gas-, ång- och hetvattenförsörjning Gasförsörjning; distribution av gasformiga 

bränslen via rörnät uppdelas på: 
- framställning av gas 
- distribution av och handel med 

gasformiga bränslen via rörnät 
 
 

redovisa branschindelad statistik. En bransch kan definieras som en grupp av produktions-
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Huvudgrupp   Åtgärd 
 
Parti- och agenturhandel utom med  
motorfordon   Partihandel med kontorsmaskiner och  

  kontorsutrustning uppdelas på: 
- partihandel med datorer och 

kringutrustning samt programvara 
- partihandel med andra kontorsmaskiner 

och kontorsutrustning samt kontorsmöbler 
 
Parti- och agenturhandel utom med  
motorfordon   Partihandel med andra maskiner för   
   industri, handel och sjöfart uppdelas på: 

- partihandel med elektronikkomponenter 
- partihandel med andra maskiner för 

industri, handel och sjöfart 
 
Databehandlingsverksamhet m.m. Konsultverksamhet avseende system- och 
   programvara uppdelas på: 

- utgivning av programvara 
- annan konsultverksamhet avseende 

system- och programvara 
 
Andra företagstjänster  Kontorsservice och översättningsverksamhet 

uppdelas på: 
- kontorsservice och översättningsverk- 

samhet 
- telefonserviceverksamhet (callcenter- 

tjänster) 
   
Avloppsrening, avfallshantering,  
renhållning o.d.  Avloppsrening, avfallshantering, renhåll- 
   ning o.d. uppdelas på: 

- avloppsrening 
- avfallshantering 
- renhållning och sanering samt efter- 

behandling av jord och vatten 
 
 
Vidare sammanslås några undergrupper: 
 
Huvudgrupp   Åtgärd 
 
Stål- och metallframställning  Framställning av järn och stål samt ferro- 

legeringar (EKSG-produkter) slås samman 
med Övrig primärbearbetning av järn och stål; 
framställning av ferrolegeringar (ej EKSG- 

   produkter) 
 
Hotell- och restaurangverksamhet  Hotellverksamhet med restaurangverksamhet 

slås samman med Hotellverksamhet utan 
restaurangverksamhet 
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Dessutom har omnumreringar av koder för vissa grupper och undergrupper gjorts enligt 
följande: 
 
Kod enligt NACE Rev.1   Kod enligt NACE Rev. 1.1 
 
51.6  Partihandel med maskiner och utrustning 51.8 
 
51.61  Partihandel med verktygsmaskiner 51.81 
 
51.62  Partihandel med bygg- och anläggnings- 51.82 
           maskiner 
 
51.63  Partihandel med textil-, sy- och stick- 51.83 
 maskiner 
 
51.64  Partihandel med kontorsmaskiner och  51.84   
          kontorsutrustning   51.85  
 
51.65  Partihandel med andra maskiner för  51.86 
          industri, handel och sjöfart  51.87 
 
51.66  Partihandel med maskiner och verktyg för 51.88 
          jordbruket inklusive traktorer 
 
51.7  Övrig partihandel  51.9  
 
51.70 Övrig partihandel  51.90 
 
74.84  Diverse andra företagstjänster 74.87 
 
 
I övrigt har endast mindre ändringar av innehållet gjorts samt ändrade benämningar införts 
för några redan existerande undergrupper. 
 
För detaljerad information om NACE hänvisas till Eurostats klassifikationsserver 
RAMON som kan nås på följande webb-adress: 
http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/ 
 

1.4  Förändringar i SNI 2002 jämfört med SNI 92 

De i NACE Rev. 1.1 genomförda förändringarna har införts i strukturen för SNI 2002. 
Vidare har revideringar i form av kodändringar på den för SNI specifika femsiffer-nivån 
(detaljgrupp) gjorts inom följande huvudgrupper: 
 
Huvudgrupp   Åtgärd 
 
Stål- och metallframställning Sammanslagning av Tillverkning av icke-

sömlösa och sömlösa stålrör 
 
El-, gas-, ång- och hetvattenförsörjning Uppdelning på Distribution av elektricitet och 

Handel med elektricitet 
 
Vattenförsörjning  Uppdelning på Grundvatten- och Ytvatten- 
   försörjning 
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Huvudgrupp   Åtgärd 
 
Partihandel   Uppdelning av Partihandel med avfall och  
   skrot på: 

- uttjänta fordon  
- metallavfall och metallskrot 
- avfall och skrot av icke-metall 

 
Partihandel   Uppdelning på Partihandel med andra  

kontorsmaskiner och kontorsutrustning  och 
Partihandel med kontorsmöbler 

 
Partihandel   Uppdelning på Partihandel med tele- 

produkter och Partihandel med 
elektronikkomponenter 

 
Detaljhandel   Ny uppdelning i Butikshandel med   
   kontorsmöbler 
 
Detaljhandel    Ny uppdelning från Postorderhandel på: 

- detaljhandel via internet med brett 
sortiment 

- detaljhandel via internet med böcker,  
mediavaror samt datorutrustning 

- detaljhandel via internet med övriga varor 
 
Andra företagstjänster  Uppdelning av Arbetsförmedling och  
   rekrytering på: 

- förmedling och rekrytering av personal 
- uthyrning av personal 

 
Utbildning   Uppdelning av Grundskoleutbildning på: 

- förskoleutbildning 
- grunskoleutbildning och förskoleklass 
- utbildning inom grundsärskola 

 
Utbildning   Uppdelning av Gymnasial yrkesutbildning  
   på: 

- gymnasial yrkesutbildning m.m. 
- utbildning inom gymnasiesärskola 
- annan gymnasial utbildning 

 
Utbildning   Sammanslagning av olika Högskole- 
   utbildningar 
 
Hälso- och sjukvård; sociala  
tjänster; veterinärverksamhet  Uppdelning av Sluten sjukvård på: 

- sluten primärvård 
- specialiserad sluten somatisk sjukvård 
- specialiserad sluten psykiatrisk sjukvård 

 
Hälso- och sjukvård; sociala 
tjänster; veterinärverksamhet  Uppdelning av Öppen hälso- och sjukvård  
   på: 

- öppen hälso- och sjukvård, på sjukhus 
- öppen hälso- och sjukvård, ej på sjukhus 
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Huvudgrupp   Åtgärd 
 
Hälso- och sjukvård; sociala 
tjänster; veterinärverksamhet  Uppdelning av Annan hälso- och sjukvård  
   på: 

- medicinsk laboratorieverksamhet m.m. 
- ambulanstransporter och ambulans-

sjukvård 
- vård vid sjukhem o.d. utan läkare 
- annan öppen hälso- och sjukvård, ej 

läkare 
 
Hälso- och sjukvård; sociala 
tjänster; veterinärverksamhet  Vård och service till boende i servicehus   
   o.d. ingår i:  

- vård och omsorg i särskilda boendeformer 
för äldre personer 

- vård och omsorg i bostad med särskild 
service för personer med funktionshinder 

 
Hälso- och sjukvård; sociala 
tjänster; veterinärverksamhet  Särskild omsorg för psykiskt utvecklings- 
   störda ingår i Vård och omsorg i bostad  
   med särskild service för personer med  
   funktionshinder 
 
Hälso- och sjukvård; sociala 
tjänster; veterinärverksamhet  Vård och behandling i hem för vård eller  
   boende ingår i: 

- vård och omsorg i bostad med särskild 
service för personer med funktionshinder 

- heldygnsvård med boende för barn och 
ungdomar 

- heldygnsvård med boende för vuxna med 
missbruksproblem 

 
Hälso- och sjukvård; sociala 
tjänster; veterinärverksamhet Barnomsorg inom förskola ingår i 

Förskoleutbildning 
 
Hälso- och sjukvård; sociala 
tjänster; veterinärverksamhet  Annan barnomsorg ingår i: 

- dagbarnvård 
- öppna sociala insatser för barn och 

ungdomar 
  
Hälso- och sjukvård; sociala 
tjänster; veterinärverksamhet  Äldre- och handikappomsorg ingår i: 

- öppna sociala insatser för äldre personer 
- öppna sociala insatser för personer med 

funktionshinder 
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Huvudgrupp   Åtgärd 
 
Hälso- och sjukvård; sociala 
tjänster; veterinärverksamhet  Individ- och familjeomsorg ingår i: 

- öppna sociala insatser för barn och 
ungdomar 

- övriga öppna sociala insatser för vuxna 
- öppna sociala insatser för vuxna med 

missbruksproblem 
 
Rekreations-, kultur- och sport- 
verksamhet   Förvaltning av sportfiskevatten ingår i  
   Övrig sportverksamhet 
 
Omnumreringarna av koder i revisionen för NACE medför följande kodförändringar för 
SNI: 
 
Kod enligt     Kod enligt 
SNI 92     SNI 2002  
 
51.610 Partihandel med verktygsmaskiner  51.810 
 
51.620 Partihandel med bygg- och anläggnings-  51.820 
        maskiner 
 
51.630  Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 51.830 
 
51.640 Partihandel med kontorsmaskiner och kontors- 51.840
 utrustning     51.851 
     51.852 
 
51.651 Partihandel med mät- och precisionsinstrument 51.871 
51.652 Partihandel med datoriserad materialhanterings- 51.872 
 utrustning 
51.653 Partihandel med teleprodukter och elektronik- 51.860 
 komponenter    51.873 
51.659 Partihandel med övriga maskiner för industri,  51.879 
 handel och sjöfart 
 
51.660 Partihandel med maskiner och verktyg för jord- 51.880 
 bruket inklusive traktorer  
 
51.700 Övrig partihandel   51.900 
 
74.841 Grafisk formgivning och service  74.871 
74.842 Annan formgivning   74.872 
74.843 Inkasso- och kreditkontrollverksamhet  74.873 
74.844 Mäss-, kongress- och dagkonferensverksamhet 74.874 
74.849 Diverse övriga företagstjänster  74.879 
 
 
 
De i SNI 92 förekommande sexsiffriga vidareindelningarna av detaljgrupperna i 
undergrupp 01.30 Blandat jordbruk har utgått. 
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Dessutom har endast mindre ändringar av innehållet gjorts vilka inte har medfört ändring 
av kod samt benämningar har ändrats för ett mindre antal redan existerande detaljgrupper. 
Detta kan studeras närmare i avsnittet 6 med innehållsbeskrivningarna. 
 

1.5  Införande av SNI 2002 

Koder enligt SNI 2002 infördes i SCB:s företagsregister vid årsskiftet 2002/2003 och 
används vid all näringsgrenskodning i registret från och med 2003. 
 
Statistik enligt den nya standarden tillämpas från och med referensåret 2003. 

2    Strukturen  
I ett speciellt avsnitt (avsnitt 5) redovisas strukturen med koder och benämningar på de 
aggregerade nivåerna avdelning, underavdelning och huvudgrupp. Strukturen för de 
underliggande nivåerna grupp, undergrupp och detaljgrupp presenteras i avsnittet 6 med 
innehållsbeskrivningarna. Hela kodstrukturen redovisas samlat i bilagan innehållande 
även branschbenämningar.  
 
Strukturen följer NACE:s utom i följande fall: 
 
01.9  Småbruk  Finns ej i NACE 
01.90   
01.900 
 
52.49  Annan specialiserad Finns ej i NACE; utökning av 
52.491-52.499  butikshandel  52.48 
 
96  Hushållens produktion av Finns ej i SNI 
96.0  diverse varor för egen 
96.00  förbrukning 
 
97  Hushållens produktion av Finns ej i SNI 
97.0  diverse tjänster för egen 
97.00  förbrukning 

3    Innehållsbeskrivningarna 
I huvudsak avser beskrivningarna i avsnitt 6 innehållet i de femsiffriga detaljgrupperna. 
Om innehållet för detaljgruppen tillräckligt klart framgår av den officiella benämningen 
har någon särskild innehållsbeskrivning inte tagits med. I en del fall finns beskrivningar 
även på aggregerad nivå, t. ex. avdelningar och huvudgrupper. Sådana generella 
beskrivningar bör läsas innan innehållet i en detaljgrupp studeras.   
 
Innehållsbeskrivningarna har som grund beskrivningarna för NACE Rev. 1.1 som har 
utarbetas av Eurostat. Förtydliganden och beskrivningar för de för Sverige specifika 
underindelningarna för detaljgrupper på femsiffernivå har tagits fram av SCB. De svenska 
beskrivningarna är därför på detaljerade nivåer något mer utförliga än NACE:s. 
 
Innehållsbeskrivningarna följer samma mall som i NACE-beskrivningarna. Under 
rubriken ”Omfattar” definieras innehållet – om inte detta tydligt framgår av benämningen 
– genom en uppräkning av aktiviteter som är typiska för klassen, ibland med en 
uppräkning av de varor eller tjänster som utgör aktiviteternas karakteristiska output. 
Under rubriken ”Omfattar även” upptas i förekommande fall aktiviteter som hör till 
klassen, men som kanske inte omedelbart förknippas med de för klassen typiska 
aktiviteterna. Under rubriken ”Omfattar inte” nämns aktiviteter som inte ingår i klassen, 
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men som kan uppfattas som besläktade med de aktiviteter som är typiska för klassen. Här 
redovisas också i vilken annan klass dessa aktiviteter ingår (markeras med jfr). 

4    Nycklarna 
Nycklar mellan SNI 2002 och föregångaren SNI 92 och vice versa har utarbetats avseende 
alla nivåer. 
 
Då SNI 2002 endast innehåller relativt få förändringar jämfört med SNI 92 redovisas i 
nycklarna endast genomförda förändringar. I de flesta fall är förhållandet samma kod för 
SNI 2002 och SNI 92 vilket sålunda inte har medtagits i de redovisade nycklarna. 
Förändringarna – förutom typfallet ett till ett-förhållande – kan vara: 
 
- ett till många, dvs. en näringsgren i SNI 92 har delats upp i två eller flera         
näringsgrenar i SNI 2002 
 
- många till ett, dvs. två eller flera näringsgrenar i SNI 92 har sammanslagits till en       
näringsgren i SNI 2002 
 
- många till många, dvs. två eller flera näringsgrenar i SNI 92 har delats upp på två eller 
flera näringsgrenar med annat innehåll i SNI 2002 
 
Den omvända nyckeln kan också uppdelas i motsvarande typfall. Identifieringen av 
typfallen kan göras genom kombinerad läsning av båda nyckelvarianterna. 
 
Bokstaven ”i” framför koden betyder att det avser del av en näringsgren. 
 
Nycklarna avseende aggregerade och detaljerade nivåer återfinns i avsnitten 7 – 10. I 
avsnitten med aggregerade nivåer presenteras förändringar avseende avdelning, 
huvudgrupp, grupp samt undergrupp. Avsnitten med detaljerad nivå behandlar 
detaljgrupp. 
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       5   Övergripande struktur 
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Avdelningar (A – Q), underavdelningar (CA – CB, DA – DN) och                            
huvudgrupper (01 – 02, 05, 10 – 37, 40 – 41, 45, 50 – 52, 55, 60 – 67, 70 – 75,  
80, 85, 90 – 93, 95, 99) 
 
 

              Avdel-   Under-   Huvud-     
              ning       avd.        grupp    Benämning 

A   JORDBRUK, JAKT OCH SKOGSBRUK 
  01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill 
  02 Skogsbruk och service till skogsbruk 
    
B   FISKE 
  05 Fiske, vattenbruk samt service i anslutning härtill 
    
C   UTVINNING AV MINERAL 
 CA  Utvinning av energimineral 
  10 Kol- och torvutvinning 
  11 Utvinning av råpetroleum och naturgas samt service i  

anslutning härtill 
  12 Utvinning av uran- och toriummalm 
 CB  Utvinning av malmer och mineral utom energimineral 
  13 Utvinning av metallmalmer 
  14 Annan mineralutvinning 
    
D   TILLVERKNING 
 DA  Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarufram- 

ställning 
  15 Livsmedels- och dryckesvaruframställning 
  16 Tobaksvarutillverkning 
 DB  Textil- och beklädnadsvarutillverkning 
  17 Textilvarutillverkning 
  18 Tillverkning av kläder; pälsberedning 
 DC  Tillverkning av läder och lädervaror 
  19 Garvning och annan läderberedning; tillverkning av  

reseffekter, handväskor, skodon o.d. 
 DD  Trävarutillverkning 
  20 Tillverkning av trä och varor av trä, kork och rotting o.d.  

utom möbler 
 DE  Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning;  

förlagsverksamhet och grafisk produktion 
  21 Massa-, pappers- och pappersvarutillverkning 
  22 Förlagsverksamhet; grafisk produktion och reproduktion  

av inspelningar 
 DF  Tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade 

petroleumprodukter och kärnbränsle 
  23 Tillverkning av stenkolsprodukter, raffinerade petroleum- 

produkter och kärnbränsle 
 DG  Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 
  24 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 
 DH  Tillverkning av gummi- och plastvaror 
  25 Tillverkning av gummi- och plastvaror 
 DI  Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter 
  26 Tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter 
 DJ  Metallframställning och metallvarutillverkning 
  27 Stål- och metallframställning 
  28 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 
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Avdel-  
ning    

Under- 
avd.     

Huvud-
grupp   

                                                                                                     
Benämning 

 DK  Tillverkning av maskiner som ej ingår i annan underavdelning 
  29 Tillverkning av maskiner som ej ingår i annan  

underavdelning 
 DL  Tillverkning av el- och optikprodukter 
  30 Tillverkning av kontorsmaskiner och datorer 
  31 Tillverkning av andra elektriska maskiner och artiklar 
  32 Tillverkning av teleprodukter 
  33 Tillverkning av precisionsinstrument, medicinska och  

optiska instrument samt ur 
 DM  Tillverkning av transportmedel 
  34 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängs-  

vagnar 
  35 Tillverkning av andra transportmedel 
 DN  Övrig tillverkning 
  36 Tillverkning av möbler; annan tillverkning 
  37 Återvinning 
    
E   EL-, GAS-, VÄRME- OCH VATTENFÖRSÖRJNING 
  40 El-, gas-, ång- och hetvattenförsörjning 
  41 Vattenförsörjning 
    
F   BYGGVERKSAMHET 
  45 Byggverksamhet 
    
G   PARTIHANDEL OCH DETALJHANDEL; REPARA-  

TION AV MOTORFORDON, HUSHÅLLSAR-  
TIKLAR OCH PERSONLIGA ARTIKLAR 

  50 Handel med och service av motorfordon; detaljhandel  
med drivmedel 

  51 Parti- och agenturhandel utom med motorfordon 
  52 Detaljhandel utom med motorfordon; reparation av hushållsartiklar och 

personliga artiklar 
    
H   HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET 
  55 Hotell- och restaurangverksamhet 
    
I   TRANSPORT, MAGASINERING OCH KOMMUNIKATION 
  60 Landtransport; transport i rörsystem 
  61 Sjötransport 
  62 Lufttransport 
  63 Stödtjänster till transport; resebyråverksamhet 
  64 Post- och telekommunikationer 
    
J   FINANSIELL VERKSAMHET 
  65 Finansförmedling utom försäkring och pensionsfonds- 

verksamhet 
  66 Försäkring och pensionsfondsverksamhet utom obliga-  

torisk socialförsäkring 
  67 Stödtjänster till finansiell verksamhet 
    
K   FASTIGHETS- OCH UTHYRNINGSVERK- 

SAMHET, FÖRETAGSTJÄNSTER 
  70 Fastighetsverksamhet 
  71 Uthyrning av fordon och maskiner utan bemanning samt  

av hushållsartiklar och varor för personligt bruk 
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Avdel-  
ning    

Under- 
avd.     

Huvud-
grupp   

                                                                                                     
Benämning 

  72 Databehandlingsverksamhet m.m. 
  73 Forskning och utveckling 
  74 Andra företagstjänster 
    
L   OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR; 

OBLIGATORISK SOCIALFÖRSÄKRING 
  75 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk social-  

försäkring 
    
M   UTBILDNING 
  80 Utbildning 
    
N   HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, SOCIALA TJÄNSTER; 

VETERINÄRVERKSAMHET 
  85 Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet 
    
O   ANDRA SAMHÄLLELIGA OCH PERSONLIGA  

TJÄNSTER 
  90 Avloppsrening, avfallshantering, renhållning o.d. 
  91 Intressebevakning; religiös verksamhet 
  92 Rekreations-, kultur- och sportverksamhet 
  93 Annan serviceverksamhet 
    
P   HUSHÅLLENS VERKSAMHET 
  95 Hushållens verksamhet som arbetsgivare till privat 

anställd personal 
    
Q   VERKSAMHET VID INTERNATIONELLA ORGA- 

NISATIONER, UTLÄNDSKA AMBASSADER O.D. 
  99 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska  

ambassader o.d. 
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Avdelning A  
JORDBRUK, JAKT OCH SKOGSBRUK 
 
01 JORDBRUK, JAKT OCH SERVICE I ANSLUTNING HÄRTILL 
 
Aktivitets- och branschindelningen för 01 Jordbruk, jakt och service i anslutning härtill är samordnad med 
typklassificeringen (typologin) för jordbruksföretag. Denna klassifikation beskrivs närmare i det statistiska 
meddelandet JO 35 SM 0101. Typologin omfattar företagen i lantbruksregistret (LBR) och motsvarar SNI-
grupperna 01.1 (utom 01.119, 01.129 och 01.139), 01.2 (utom 01.228, 01.249 och 01.25), 01.3 samt 01.9.  
Därtill belyses i typologin även skogsbrukets relativa betydelse för jordbruksföretagen i LBR. 
 
Typologin används främst i SCB:s och Jordbruksverkets lantbruksstatistik.  Klassificeringen bygger på att 
jordbruksföretagets verksamhet indelas i driftsgrenar (aktiviteter). Kvantitativa uppgifter om driftsgrenarnas 
storlek, t.ex. åkerareal eller antal djur inom företaget, transformeras med hjälp av s.k. normtal till en 
gemensam värdeskala (standardiserat arbetsbehov i timmar). Driftsgrenarnas relativa storlek (mätt i 
arbetsbehov) ger sedan underlag för att klassificera efter driftsinriktning (typklass, bransch). 
Klassindelningen är specifik för jordbruksföretagen, men harmoniserades 1991 med SNI, se vidare klasserna 
nedan. 
 
I SNI-systemet gäller vanligtvis att klassificeringen av enheter bestäms genom ett enkelt mestkriterium, dvs. 
den största aktiviteten avgör till vilken klass enheten skall föras. 
 
Typologin för jordbruksföretag har en mer varierad utformning. Indelningen kan göras på tre olika nivåer: 
efter fyra ”huvudtyper”, efter tolv ”bastyper” eller 38 ”detaljtyper”.  Systemet är på varje nivå uppbyggt 
med specialiserade klasser och blandklasser. De specialiserade klasserna har endast en dominerande 
driftsinriktning, avgränsad med ett kvalificerat mestkriterium (driftsgrenen har minst 67 % av det totala 
arbetsbehovet i driftsgrenarna). En ingående beskrivning av arbetsbehovsberäkning, driftsgrenar och 
klassindelning ges i nämnda JO 35 SM 0101. 
 
Som allmän regel för SNI 2002 gäller parallellitet mellan aktivitet och bransch, dvs. endast sådana 
aktiviteter som uppfyller kriterierna för branschbildning är definierade. Branscherna blir därigenom 
identiska med avseende på den verksamhet som definierar branschen och därför kan beskrivningarna 
begränsas till aktiviteterna. När däremot branscherna, som i jordbruket, bildas genom en kombination av 
aktiviteter, blir det nödvändigt att även definiera branscherna med avseende på blandningsinnehåll 
(blandklasser).  
 
01.1 Växtodling 
 
01.11 Odling av jordbruksväxter 
 
01.111 Spannmålsodling m.m. 
 
Omfattar: 
− odling av vete, råg, korn, havre, rågvete, blandsäd, raps, rybs, oljelin, ärter, bönor, frövall, 

grönfoderväxter, majs, gräsmattor, energigrödor, energiskog m.m. 
− mark i träda 
 
01.112 Vallodling 
 
Omfattar: 
− odling av slåtter- och betesvall utöver eget behov 
 
01.113 Potatisodling 
 
01.114 Sockerbetsodling 
 
01.115 Odling av jordbruksväxter, blandat 
  (minst 67 % jordbruksväxter, utan specialisering) 
 
01.117 Odling av växter, blandat, mest jordbruksväxter 
  (minst 67 % växter, mest jordbruksväxter) 
 
01.119 Övrig odling av jordbruksväxter 
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Omfattar: 
− odling av grödor hos företag som inte ingår i LBR, dvs. hos företag med högst två hektar åker (och 
 avsaknad av stor djurbesättning) 
 
01.12 Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter 
 
01.121 Odling av köksväxter på friland 
 
Omfattar: 
− odling av morötter, vitkål, blomkål och övriga köksväxter på friland 
 
01.122 Odling av plantskoleväxter m.m. på friland 
 
Omfattar: 
− odling av plantskoleväxter, snittblommor m.m. på friland 
 
01.123 Odling av köksväxter i växthus 
 
Omfattar: 
− odling av gurka, tomater, sallat, jordgubbar m.m. i växthus och övrig växthusyta (utplanteringsväxter  
 m.m.) 
 
01.124 Odling av prydnadsväxter i växthus 
 
Omfattar: 
− odling av krukväxter (pelargon, begonia, julstjärna m.m.) och snittblommor (tulpaner, rosor, narcisser  
 m.m.) i växthus 
 
01.125 Odling av köks-, prydnads- och plantskoleväxter, blandat 
  (minst 67 % köks-, prydnads- och plantskoleväxter, utan specialisering) 
 
01.127 Odling av växter,  blandat, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter 
  (minst 67 % växter, mest köks-, prydnads- och plantskoleväxter)  
 
01.129 Svampodling m.m. 
 
Omfattar även: 
− plockning av vild svamp för försäljning 
 
01.13 Odling av frukt, bär, nötter, kryddväxter m.m. 
 
01.131 Frukt- och bärodling 
 
Omfattar: 
− odling av fruktträd (äpple, körsbär, päron och plommon), bärbuskar (svarta vinbär, hallon, krusbär m.m.)  
 och jordgubbar på friland 
 
01.137 Odling av växter, blandat, mest frukt och bär 
  (minst 67 % växter, mest frukt och bär) 
 
01.139 Odling av kryddväxter m.m.; bärplockning 
 
01.2 Djurskötsel 
 
01.21 Nötkreatursskötsel 
 
01.211 Mjölkproduktion 
 
Omfattar: 
− skötsel av mjökkor samt kalvar och kvigor för rekrytering till mjölkkor, inkl. vallodling och betesmark  
 till djuren 
− framställning av obearbetad komjölk 
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Omfattar inte: 
− bearbetning av mjölk utanför gården, jfr 15.51 
 
01.212 Nötköttsproduktion 
 
Omfattar: 
− skötsel av köttkor samt kalvar och kvigor för rekrytering till köttkor samt skötsel av stutar och tjurar,  
 inkl. vallodling och betesmark till djuren 
 
Omfattar inte: 
− slakteriverksamhet utanför gården, jfr 15.111 
 
01.213 Produktion av mjölk och nötkött, blandat 
  (minst 67 % mjölk- och köttproduktion, utan specialisering) 
 
01.217 Husdjursskötsel, blandad drift, mest nötkreatur 
  (minst 67 % husdjur, mest nötkreatur) 
 
01.22 Uppfödning av får, getter, hästar och åsnor 
 
01.221 Fåruppfödning 
 
Omfattar: 
− skötsel av får, inkl. vallodling och betesmark till djuren 
 
Omfattar inte: 
− slakteriverksamhet utanför gården, jfr 15.111 
 
01.222 Getuppfödning 
 
Omfattar: 
− skötsel av getter, inkl. vallodling och betesmark till djuren 
 
01.223 Uppfödning av får och getter, blandat 
  (minst 67 % får och getter, utan specialisering) 
 
01.227 Husdjursskötsel, blandad drift, mest får och getter 
  (minst 67 % husdjur, mest får och getter) 
 
01.228 Hästuppfödning m.m. 
 
Omfattar inte: 
− ridutbildning och hästuthyrning, jfr 92.721 
 
01.23 Svinuppfödning 
 
01.231 Smågrisuppfödning 
 
Omfattar: 
− skötsel av galtar, suggor och smågrisar, inkl. odling av korn och havre till djuren 
 
01.232 Slaktsvinsuppfödning 
 
Omfattar: 
− skötsel av slaktsvin, inkl. odling av korn och vete till djuren 
 
Omfattar inte: 
− slakteriverksamhet utanför gården, jfr 15.111 
 
01.233 Uppfödning av smågrisar och slaktsvin, blandat 
  (minst 67 % svin, utan specialisering) 
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01.237 Husdjursskötsel, blandad drift, mest svin 
  (minst 67 % husdjur, mest svin) 
 
01.24 Fjäderfäskötsel 
 
01.241 Äggproduktion 
 
Omfattar: 
− skötsel av höns och värpkycklingar 
 
01.242 Slaktkycklingsuppfödning 
 
Omfattar: 
− skötsel av slaktkycklingar 
 
Omfattar inte: 
− slakteriverksamhet utanför gården, jfr 15.120 
 
01.243 Fjäderfäskötsel, blandad drift 
  (minst 67 % fjäderfä, utan specialisering) 
 
01.247 Husdjursskötsel, blandad drift, mest fjäderfä 
  (minst 67 % husdjur, mest fjäderfä) 
 
01.249 Övrig fjäderfäskötsel 
 
Omfattar: 
− uppfödning av ankor, gäss, kalkoner och strutsar 
 
01.25 Annan djurskötsel 
 
01.251 Renskötsel 
 
01.252 Pälsdjursuppfödning 
 
01.253 Bi-, mask- och annan smådjursuppfödning 
 
01.254 Uppfödning av sällskapsdjur 
 
Omfattar inte: 
− träning av sällskapsdjur (ej i samband med uppfödning), jfr 93.050 
 
01.259 Uppfödning och skötsel av andra djur 
 
Omfattar inte: 
− träning av vakthundar, jfr 93.050 
 
01.3 Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) 
 
01.30 Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) 
 
01.301 Blandat jordbruk, mest växtodling 
 
01.302 Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel 
 
01.4 Service till jordbruk utom veterinärverksamhet; anläggning och skötsel av grönytor   
 
01.41 Service till växtodling; plantering, sådd och skötsel av grönytor 
 
01.410 Service till växtodling; plantering, sådd och skötsel av grönytor 
 
Omfattar: 
− uppdragsverksamhet avseende: 
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 ⋅ jordbearbetning, sådd, besprutning, rensning av grödor 
 ⋅ skördearbeten 
 ⋅ sortering, lagring och paketering av jordbruksprodukter i anslutning till jordbruksverksamhet 
− bekämpning av skadedjur i anslutning till jordbruk  
− trädodling och trädkirurgi, inkl. trädbeskärning och häckklippning, omplantering av stora träd 
− drift av bevattningssystem 
− anläggning och skötsel av grönytor för att skapa, sköta och omdesigna grönytor såsom:  
 ⋅ parker och trädgårdar  
 ⋅ grönska för byggnader 
 ⋅ idrottsplatser, lekplatser och andra rekreationsområden 
 ⋅ stillastående och rinnande vatten  
 ⋅ planteringar och grönytor för att skydda mot buller, vind, erosion, insyn och bländande ljus 
− anläggning och skötsel av grönytor för att skydda miljön och naturen samt landskapsvård 
 
Omfattar även: 
− uthyrning av jordbruksmaskiner med förare 
 
Omfattar inte: 
− röjning av träd för att bereda mark för jordbruksproduktion, jfr 02.013 
− bearbetning av textilfibrer, jfr 17.1 
− partihandelns marknadsföring av  jordbruksprodukter, jfr 51 
− trädgårdsarkitektverksamhet, jfr 74.201 
− arrangörer av lantbruksmässor, jfr 74.874 
− lantbruksnämndernas konsultverksamhet, jfr 75.132 
 
01.42 Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet 
 
01.420 Service till djurskötsel utom veterinärverksamhet 
 
Omfattar: 
− uppdragsverksamhet avseende: 
 ⋅ seminverksamhet 
 ⋅ boskapskontroll, kreatursdrift, inhysning av djur för betesgång, kastrering av fjäderfä, rengöring av burar 

osv. 
 ⋅ aktiviteter avseende förökning, tillväxt och produktion av djur 
 ⋅ pensionat och fodervärdsverksamhet för husdjur 
  
Omfattar inte: 
− verksamhet vid slutgödningsstationer, jfr 01.2 
− marknadsföringsaktiviteter av agenturhandel, jfr 51 
− agronomers och lantbruksekonomers aktiviteter, jfr 74.140 
− lantbruksnämndernas konsultverksamhet, jfr 75.132  
− veterinärverksamhet, jfr 85.200 
− inackordering av sällskapsdjur, jfr 93.050 
 
01.5 Jakt och viltvård och service i anslutning härtill 
 
01.50 Jakt och viltvård och service i anslutning härtill 
 
01.500 Jakt och viltvård och service i anslutning härtill 
 
Omfattar: 
− yrkesmässig jakt på och fångst av vilda djur 
− beredning av pälsskinn och hudar i anslutning till jakt 
− viltvård 
− service för att främja kommersiell jakt 
 
Omfattar inte: 
− beredning av pälsskinn och hudar i anslutning till husdjursskötsel, jfr 01.2 
− valfångst, jfr 05.01 
− beredning av pälsskinn och hudar i anslutning till slakt, jfr 15.111 
− nöjesjaktarrangemang, jfr 92.623 
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01.9 Småbruk 
 
01.90 Småbruk 
 
01.900 Småbruk 
 
02 SKOGSBRUK OCH SERVICE TILL SKOGSBRUK 
 
02.0 Skogsbruk och service till skogsbruk 
 
02.01 Skogsbruk 
 
02.011 Produktion av skog på rot, leveransvirke m.m. 
 
Omfattar: 
− alla i skogsbruksföretag förekommande aktiviteter för att producera skog på rot, leveransvirke m.m. 
 Aktiviteterna kan utföras av ägaren i egen regi eller utföras av annan på uppdrag 
 
02.012 Skogsvård 
 
Omfattar: 
− skogsvårdstjänster på uppdrag såsom markberedning, plantering, röjning, skogsgödsling, skyddsdikning 

m.m. 
 
Omfattar även: 
− bekämpning av skadedjur i anslutning till skogsbruk 
 
02.013 Avverkning 
 
Omfattar: 
− drivningstjänster på uppdrag, dvs. avverkning  
− drivning av inköpt skog på rot 
− anläggning av tillfälliga drivningsvägar 
 
02.014 Produktion av skogsodlingsmaterial 
 
Omfattar: 
− drift av fröplantager, fröstationer och plantskolor 
 
02.019 Övrigt skogsbruk 
 
Omfattar: 
− odling av julgranar, plockning av prydnadsgrönt m.m. 
 
Omfattar inte: 
− plockning av svamp, jfr 01.129 
− plockning av vilda bär, jfr 01.139 
− kolning/träkolsframställning, jfr 24.140 
 
02.02 Service till skogsbruk 
 
02.021 Virkesmätning 
 
02.029 Övrig service till skogsbruk 
 
Omfattar: 
− stämpling, skogsvärdering, skogsrådgivning m.m. på uppdrag 
− uthyrning av skogsbruksmaskiner med förare 
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Avdelning B  
FISKE 
 
Omfattar: 
− utnyttjande av fiskeresurser från marina miljöer eller färskvattenmiljöer i syfte att fiska, fånga eller samla  
 in fisk, kräftdjur, blötdjur och andra produkter från havet 
 
Omfattar även: 
− fiskodling och vattenbruk 
− bearbetning av fisk, kräftdjur och skaldjur på fiskefartyg 
 
Omfattar inte: 
− bearbetning av fisk, kräftdjur och skaldjur i industrianläggningar eller på  fabriksfartyg, jfr 15.200 
− sport- och fritidsfiske, jfr 92.623 
 
 
05 FISKE, VATTENBRUK SAMT SERVICE I ANSLUTNING HÄRTILL 
 
05.0 Fiske, vattenbruk samt service i anslutning härtill 
 
05.01 Fiske 
 
Omfattar: 
− salt- och sötvattensfiske 
− fångst av kräft- och blötdjur 
− fångst av pärlor, koraller och alger 
− valfångst 
− tjänster i anslutning till fiske 
 
Omfattar inte: 
− säljakt, jfr 01.500 
 
05.011 Trålfiske i saltvatten 
 
05.012 Övrigt saltvattensfiske 
 
05.013 Sötvattensfiske 
 
05.02 Vattenbruk 
 
Omfattar inte: 
− groduppfödning, jfr 01.259 
− drift av sportfiskedammar och förvaltning av sportfiskevatten, jfr 92.623 
 
05.021 Matfiskodling 
 
05.022 Sättfiskodling 
 
05.023 Kräftdjursodling 
 
05.024 Blötdjursodling 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

05.025 Vattenväxtodling 
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Avdelning C  
UTVINNING AV MINERAL 
 
Omfattar: 
− brytning och annan utvinning ur naturfyndigheter av mineraliska produkter i fast form, flytande form eller 

gasform 
 
Omfattar även: 
− sortering, rening, anrikning o.d. av mineraliska produkter som sker i anslutning till brytningen eller 

utvinningen 
− vissa grövre bearbetningar av mineraliska produkter såsom grovformning, krossning, malning, 

brikettering, agglomerering och pelletering 
 
Underavdelning CA 
UTVINNING AV ENERGIMINERAL 
 
10 KOL- OCH TORVUTVINNING 
 
10.1 Stenkolsutvinning 
 
10.10 Stenkolsutvinning 
 
10.100 Stenkolsutvinning 
 
Omfattar: 
− brytning av stenkol: gruv- eller markbrytning 
− rening, sortering, krossning o.d. bearbetning av stenkol 
− klassificering och pulvrisering av stenkol 
− agglomerering av stenkol 
 
Omfattar även: 
− återvinning av stenkol från slagg 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av fasta bränslen av stenkol, jfr 23.100 
 
10.2 Brunkolsutvinning 
 
10.20 Brunkolsutvinning 
 
10.200 Brunkolsutvinning 
 
Omfattar: 
− brytning av brunkol: gruv- eller markbrytning 
− rening, krossning o.d. bearbetning av brunkol 
− avvattning och pulvrisering av brunkol 
− agglomerering av brunkol 
 
10.3 Torvutvinning 
 
10.30 Torvutvinning 
 
10.301 Utvinning av torv och vidareförädling för jordförbättringsändamål 
 
Omfattar även : 
− agglomerering av torv 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av varor av torv, jfr 26.829 
 
10.302 Utvinning av torv och vidareförädling för energiändamål 
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Omfattar även : 
− agglomerering av torv 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av varor av torv, jfr 26.829 
 
11 UTVINNING AV RÅPETROLEUM OCH NATURGAS SAMT SERVICE I ANSLUTNING 

HÄRTILL 
 
11.1  Utvinning av råpetroleum och naturgas 
 
11.10 Utvinning av råpetroleum och naturgas 
 
11.100 Utvinning av råpetroleum och naturgas 
 
Omfattar även: 
− utvinning av bituminös skiffer och sand 
− tillverkning av råpetroleum ur bituminös skiffer och sand 
 
Omfattar inte: 
− tjänster i anslutning till råpetroleum- och naturgasutvinning, jfr 11.200 
− petroleumraffinering, jfr 23.200 
− återvinning av petroleumgaser förtätade till vätska vid petroleumraffinering, jfr 23.200 
− transporter i rörsystem, jfr 60.300 
− geofysiska, geologiska och seismografiska undersökningar, jfr 74.202 
 
11.2 Service till råpetroleum- och naturgasutvinning 
 
11.20 Service till råpetroleum- och naturgasutvinning 
 
11.200 Service till råpetroleum- och naturgasutvinning 
 
12 UTVINNING AV URAN- OCH TORIUMMALM 
 
12.0 Utvinning av uran- och toriummalm 
 
12.00 Utvinning av uran- och toriummalm 
 
12.000 Utvinning av uran- och toriummalm 
 
Underavdelning CB 
UTVINNING AV MALMER OCH MINERAL UTOM ENERGIMINERAL 
 
13 UTVINNING AV METALLMALMER 
 
Omfattar: 
− brytning och annan utvinning samt sortering, anrikning, sintring, brikettering, agglomerering och 

pellettering av malm 
 
Omfattar även: 
− krossning, malning och tvättning av malm 
 
13.1 Järnmalmsutvinning 
 
13.10 Järnmalmsutvinning 
 
13.100 Järnmalmsutvinning 
 
Omfattar: 
− brytning, sortering och anrikning samt sintring och brikettering av järnmalm 
 
13.2 Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm 
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13.20 Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm 
 
13.200 Utvinning av icke-järnmalm utom uran- och toriummalm 
 
Omfattar: 
− brytning, sortering och anrikning av icke-järnmalmer, exkl. uran- och toriummalm 
 
14 ANNAN MINERALUTVINNING 
 
14.1 Stenbrytning 
 
14.11 Brytning av sten för byggnads- och prydnadsändamål 
 
14.110 Brytning av sten för byggnads- och prydnadsändamål 
 
Omfattar: 
− brytning, grovbearbetning och sågning av monument- och byggnadssten såsom marmor, granit och 

sandsten 
− krossning och delning av sten 
 
Omfattar inte: 
− huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för byggnads- och prydnadsändamål, jfr 26.70 
 
14.12 Brytning av kalk- och gipssten samt dolomit 
 
14.120 Brytning av kalk- och gipssten samt dolomit 
 
Omfattar: 
− brytning och grovbearbetning av kalksten 
− utvinning av gipssten och anhydrit 
− utvinning av krita och obränd dolomit 
 
Omfattar inte: 
− brytning av mineral för framställning av kemikalier och gödselmedel, jfr 14.300 
− tillverkning av bränd dolomit, jfr 26.520 
 
14.13 Brytning av skiffer 
 
14.130 Brytning av skiffer 
 
14.2 Utvinning av sand, grus, berg och lera 
 
14.21 Utvinning av sand, grus och berg 
 
14.210 Utvinning av sand, grus och berg 
 
Omfattar även: 
− krossning av grus och sand 
 
14.22 Utvinning av lera 
 
14.220 Utvinning av lera 
 
14.3 Brytning av kemiska mineral 
 
14.30 Brytning av kemiska mineral 
 
14.300 Brytning av kemiska mineral 
 
Omfattar: 
− utvinning av mineral för framställning av kemikalier och gödselmedel 
 
14.4 Saltutvinning 
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14.40 Saltutvinning 
 
14.400 Saltutvinning 
 
Omfattar: 
− brytning av salt ur berg 
− utvinning av havssalt 
− krossning, rening och raffinering av salt 
 
14.5 Övrig utvinning 
 
14.50 Övrig utvinning 
 
14.500 Övrig utvinning 
 
Omfattar: 
− övrig utvinning av mineraliska ämnen såsom fältspat, glimmer, kvarts, kvartsit, talk o.d. 
 
Omfattar även: 
− utvinning av naturasfalt och bitumen 
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Avdelning D 
TILLVERKNING 
 
Omfattar: 
− mekanisk, fysisk eller kemisk omvandling av material, ämnen eller komponenter till nya produkter. Den 

nytillverkade produkten kan var färdig i den mening att den är färdig för användning eller konsumtion. 
Den kan även vara ett halvfabrikat som är avsett att ingå i ytterligare tillverkningsprocesser 

− montering och installation av maskiner och utrustning 
− underhåll och reparation av maskiner och utrustning av industriellt, kommersiellt och liknande slag 
− ombyggnad av fordon och renovering av motorer till dessa 
− reparation och renovering av fartyg 
− bearbetning av avfall och skrot och andra artiklar, oberoende av om de är använda eller oanvända, till 
 returråvara 
  
Omfattar även: 
− förlagsverksamhet 
− tryckning och tillhörande verksamhet 
− galvanisering, plätering och värmebehandling av metaller 
 
Omfattar inte: 
− underhåll och reparation av motorfordon, jfr 50.2, 50.400 
− reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar, jfr 52.7 
− underhåll och reparation av kontors- och databehandlingsutrustning, jfr 72.500 
− förpackning i kartonger, påsar, paket och kuvert, utförd mot lön eller inom ramen för ett kontrakt, jfr 

74.820 
 
Underavdelning DA 
LIVSMEDELS-, DRYCKESVARU- OCH TOBAKSVARUFRAMSTÄLLNING 
 
15 LIVSMEDELS- OCH DRYCKESVARUFRAMSTÄLLNING 
 
15.1 Slakt, beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror 
 
15.11 Kreatursslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött 
 
15.111 Kreatursslakt 
 
Omfattar: 
− slakt av nötkreatur, hästar, svin, får o.d. kreatur 
− grovstyckning av kött av kreatur till halva och fjärdedels kroppar samt infrysning av dessa 
− avskiljande av hudar och skinn, borst, tagel o.d. från kreatur 
− utsmältning av ister och andra animaliska fetter från kreatursslakt samt tarmrensning 
 
Omfattar även: 
− renslakt 
 
Omfattar inte: 
− smältning av ätbart fjäderfäfett, jfr 15.120 
 
15.112 Styckning av kött 
 
Omfattar: 
− styckning av kött av nötkreatur, hästar, svin, får o.d. kreatur till mindre delar än fjärdedels kroppar samt 

infrysning av dessa 
 
Omfattar inte: 
− grovstyckning t.o.m. fjärdedels kroppar, jfr 15.111 
− förpackning av kött för egen räkning av partihandeln, jfr 51.320 
− förpackning av kött utförd mot lön eller inom ramen för ett kontrakt, jfr 74.820 
 
15.12 Fjäderfäslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött 
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15.120 Fjäderfäslakt, beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött 
 
Omfattar: 
− slakt av fjäderfä 
− framställning av färskt, kylt eller fryst fjäderfäkött 
− smältning av ätbart fjäderfäfett 
 
Omfattar även: 
− slakt av kaniner o.d. 
− framställning av färskt, kylt eller fryst kött av kanin o.d. 
− framställning av dun och fjäder 
 
Omfattar inte: 
− förpackning av fjäderfäkött för egen räkning av partihandelnr, jfr 51.320 
− förpackning av fjäderfäkött utförd mot lön eller inom ramen för ett kontrakt, jfr 74.820 
 
15.13 Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 
 
15.130 Charkuteri- och annan köttvarutillverkning 
 
Omfattar: 
− hållbarhetsbehandling av kött såsom saltning, torkning, rökning och konservering 
− tillverkning av korv och andra charkuterivaror av kött, andra djurdelar och blod 
− tillverkning av färdiglagade kötträtter 
− tillverkning av mjöl och pelletar av kött 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av mat till sällskapsdjur, jfr 15.720 
− tillverkning av köttsoppor, jfr 15.890 
− förpackning av kött och  fjäderfäkött för egen räkning av partihandeln, jfr 51.320 
− förpackning av kött och f jäderfäkött utförd mot lön eller inom ramen för ett kontrakt, jfr 74.820 
 
15.2 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter 
 
15.20 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter 
 
15.200 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk och fiskprodukter 
 
Omfattar: 
− hållbarhetsbehandling av fisk, skal- och blötdjur såsom frysning, torkning, saltning, rökning och 

konservering 
− beredning av fisk, skal- och blötdjur, kokt fisk, filead fisk, fiskrom, kaviar, kaviarsubstitut etc. 
− tillverkning av färdiglagade fiskrätter 
− tillverkning av mjöl och pelletar av fisk 
 
Omfattar även: 
− beredning och hållbarhetsbehandling av fisk på fartyg som ej är fiskefartyg 
 
Omfattar inte: 
− beredning och hållbarhetsbehandling av fisk på fiskefartyg, jfr 05.01 
− tillverkning av fiskoljor och -fetter, jfr 15.410 
− tillverkning av fisksoppor, jfr 15.890 
 
15.3 Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker 
 
15.31 Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis 
 
15.310 Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis 
 
Omfattar: 
− framställning av potatisprodukter: 
 ⋅frysta potatisprodukter 
 ⋅pommes frites 
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 ⋅potatismos i pulverform 
 ⋅potatischips och liknande 
 ⋅potatismjöl 
 
Omfattar även: 
− industriell skalning av potatis 
 
15.32 Juice- och safttillverkning 
 
15.320 Juice- och safttillverkning 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av juice- och saftkoncentrat 
 
15.33 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker 
 
15.330 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker 
 
Omfattar: 
− hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker såsom frysning, torkning och konservering 
− bearbetning av frukt, bär och grönsaker till sylt, marmelad, geléer och andra frukt-, bär- och 

grönsaksprodukter 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av mjöl av torkade baljväxter, jfr 15.611 
− hållbarhetsbehandling av frukt och nötter i socker, jfr 15.841 
 
15.4 Framställning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter 
 
15.41 Utvinning av råa vegetabiliska och animaliska oljor och fetter 
 
15.410 Utvinning av råa vegetabiliska och animaliska oljor och fetter 
 
Omfattar: 
− tillverkning av råa vegetabiliska oljor: olivolja, sojabönolja, palmolja, solrosolja, bomullsfröolja, rapsolja, 

rybsolja, seanpsolja, linolja o.d. 
− tillverkning av mjöl, vilket inte genomgått fettavskiljning, av oljeväxtfrön, nötter eller kärnor som 

innehåller olja 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av icke ätbara vegetabiliska och animaliska oljor och fetter 
− utvinning av fiskoljor och oljor från havsdäggdjur 
 
Omfattar inte: 
− utsmältning av ister och andra animaliska fetter erhållna från kreatursslakt, jfr 15.111 
 
15.42 Framställning av raffinerade vegetabiliska och animaliska oljor och fetter 
 
15.420 Framställning av raffinerade vegetabiliska och animaliska oljor och fetter 
 
Omfattar: 
− tillverkning av raffinerade vegetabiliska oljor: olivolja, sojabönolja o.d. 
− beredning av vegetabiliska oljor såsom blåsning, kokning, oxidering, polymerisering,  
 dehydratisering, hydrogenering o.d. 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av icke ätbara animaliska eller vegetabiliska oljor och fetter, jfr 15.410 
− utvinning av fiskoljor och oljor från havsdäggdjur, jfr 15.410 
 
15.43 Matfettstillverkning 
 
15.430 Matfettstillverkning 
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Omfattar: 
− tillverkning av margarin 
− tillverkning av blandningar och margarinliknande pålägg 
− tillverkning av sammansatta matfetter 
 
15.5 Mejerivaru- och glasstillverkning 
 
15.51 Mejerivarutillverkning 
 
15.511 Osttillverkning 
 
15.512 Annan mejerivarutillverkning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av mjölk, grädde, filmjölk, yoghurt, torrmjölk, smör etc. 
 
Omfattar även: 
− framställning av mjölksocker och kasein 
− framställning av vassle 
− framställning av mjölkbaserade drycker 
 
Omfattar inte: 
− framställning av obearbetad komjölk, jfr 01.211 
 
15.52 Glasstillverkning 
 
15.520 Glasstillverkning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av glass och andra glassprodukter såsom sorbet 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av glass i glasstånd o.d., jfr 55.300 
 
15.6 Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse 
 
15.61 Tillverkning av kvarnprodukter 
 
15.611 Mjöltillverkning 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av krossgryn och pelletar av spannmål 
− tillverkning av mjöl av torkade baljväxter, ris, sago eller av rötter, stam- och rotknölar 
− tillverkning av kli, fodermjöl och andra återstoder erhållna vid malning o.d. bearbetning av spannmål 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av potatismjöl, jfr 15.310 
 
15.612 Tillverkning av frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar av kvarnprodukter 
 
Omfattar: 
− tillverkning av livsmedelsberedningar erhållna genom rostning eller svällning av spannmål 
− beredning av ris: slipat, polerat eller glaserat 
− tillverkning av mixer och degar för beredning av bakverk 
− bearbetning av spannmål till flingor o.d. 
 
15.62 Stärkelsetillverkning 
 
15.620 Stärkelsetillverkning 
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Omfattar: 
− tillverkning av stärkelse, vetegluten, dextrin och annan modifierad stärkelse 

Omfattar även: 
− tillverkning av druv- och fruktsocker (glukos, fruktos, maltos) 

Omfattar inte: 
− tillverkning av mjölksocker (laktos), jfr 15.512 
 
15.7 Framställning av beredda djurfoder 
 
15.71 Framställning av beredda fodermedel 
 
15.710 Framställning av beredda fodermedel 
 
Omfattar: 
− tillverkning av beredningar som används för utfodring av husdjur utom sällskapsdjur  
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av mjöl och pelletar av kött eller av fisk, jfr 15.130, 15.200 
− tillverkning av oljekraftfoder, jfr 15.410 
− tillverkning av mat till sällskapsdjur, jfr 15.720 
 
15.72 Framställning av mat till sällskapsdjur 
 
15.720 Framställning av mat till sällskapsdjur 
 
Omfattar: 
− tillverkning av hund- och kattmat samt foder för andra sällskapsdjur 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av mjöl och pelletar av fisk, jfr 15.200 
− tillverkning av oljekraftfoder, jfr 15.410 
− tillverkning av beredningar för husdjur utom sällskapsdjur, jfr 15.710 
 
15.8 Övrig livsmedelsframställning 
 
15.81 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 
 
15.810 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av mjölprodukter (pastaprodukter), jfr 15.850 
 
15.82 Tillverkning av knäckebröd, kex och konserverade bakverk 
 
15.821 Knäckebrödstillverkning 
 
15.822 Tillverkning av kex och konserverade bakverk 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av skorpor 
− tillverkning av söta eller saltade snacks 
 
15.83 Sockertillverkning 
 
15.830 Sockertillverkning 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av druv- och fruktsocker (glukos, fruktos, maltos), jfr 15.620 
 
15.84 Tillverkning av choklad, choklad- och sockerkonfektyrer 
 
15.841 Tillverkning av sockerkonfektyrer 
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Omfattar även: 
− tillverkning av frukt, bär och nötter kanderade, glaserade o.d. med socker 
− tillverkning av tuggummi 
 
15.842 Tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer 
 
Omfattar: 
− tillverkning av kakaomassa, kakaosmör, kakaopulver samt beredningar härav 
 
15.85 Tillverkning av pastaprodukter 
 
15.850 Tillverkning av pastaprodukter 
 
Omfattar: 
− tillverkning av spagetti, makaroner, nudlar, lasagne o.a. pastaprodukter 
− tillverkning av couscous 
 
15.86 Framställning av te och kaffe 
 
15.860 Framställning av te och kaffe 
 
Omfattar även: 
− framställning av extrakter, essenser och koncentrat av kaffe och te 
 
15.87 Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel 
 
15.870 Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel 
 
Omfattar även: 
− framställning av ättika 
 
15.88 Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inkl. dietmat 
 
15.880 Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inkl. dietmat 
 
Omfattar: 
− tillverkning av livsmedel med speciella näringsmässiga egenskaper såsom:  
 ⋅ modersmjölksersättningar 
 ⋅ barnmat 
 ⋅ bantningspreparat 
 ⋅ dietmat 
 ⋅ glutenfria livsmedelsberedningar 
 ⋅ livsmedelsberedningar, speciellt anpassade för idrottsmän o.d. 
 ⋅ livsmedelsberedningar för diabetiker 
 
15.89 Framställning av andra livsmedel 
 
15.890 Framställning av andra livsmedel 
 
Omfattar: 
− tillverkning av soppor och buljonger 
− tillverkning av jäst och beredda bakpulver 
− tillverkning av äggalbumin och äggpulver 
− tillverkning av livsmedel som berikats med vitaminer, proteiner o.d. 
  
15.9 Framställning av drycker 
 
15.91 Framställning av destillerade, alkoholhaltiga drycker 
 
15.910 Framställning av destillerade, alkoholhaltiga drycker 
 
 
 



 

 
36

Omfattar: 
− framställning av brännvin, whisky, konjak, gin, likör, punch etc. 
 
15.92 Framställning av råsprit ur jästa råvaror 
 
15.920 Framställning av råsprit ur jästa råvaror 
 
15.93 Framställning av vin 
 
15.930 Framställning av vin 
 
Omfattar: 
− framställning av vin ur druvor 
 
Omfattar även: 
− framställning av alkoholfria viner 
 
Omfattar inte: 
− framställning av vermut o.d. vin ur druvor, smaksatt med aromatiska ämnen, jfr 15.950 
− buteljering och förpackning utan förändring av vinet, jfr 51.340, 74.820 
 
15.94 Framställning av cider och andra fruktviner 
 
15.940 Framställning av cider och andra fruktviner 
 
Omfattar: 
− framställning av cider, päroncider, mjöd, andra fruktviner och blandade drycker som innehåller alkohol 

Omfattar inte: 
− framställning av vin ur druvor, jfr 15.930, 15.950 
 
15.95 Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker 
 
15.950 Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker 
 
Omfattar: 
− framställning av vermut o.d. vin ur druvor, smaksatt med aromatiska ämnen 
 
15.96 Framställning av öl 
 
15.960 Framställning av öl 
 
Omfattar även: 
− framställning av alkoholfritt öl 
 
15.97 Framställning av malt 
 
15.970 Framställning av malt 
 
15.98 Framställning av mineralvatten och läskedrycker 
 
15.980 Framställning av mineralvatten och läskedrycker 
 
Omfattar: 
− framställning av kolsyrat vatten, även naturligt mineralvatten 
− framställning av läskedrycker (alkoholfritt vatten med tillsats av socker eller andra sötningsmedel eller 

med tillsats av aromämnen) 

Omfattar inte: 
− juice- och safttillverkning, jfr 15.320 
 
16 TOBAKSVARUTILLVERKNING 
 
16.0 Tobaksvarutillverkning 
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16.00 Tobaksvarutillverkning 
 
16.000 Tobaksvarutillverkning 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av tuggtobak och snus 
 
Underavdelning DB 
TEXTIL- OCH BEKLÄDNADSVARUTILLVERKNING 
 
17 TEXTILVARUTILLVERKNING 
 
17.1 Garntillverkning 
 
17.11 Tillverkning av garn av bomullstyp 
 
17.110 Tillverkning av garn av bomullstyp 
 
Omfattar: 
− förberedning, kardning och kamning av bomull eller bomullsliknande textilfibrer 
− tillverkning av bomullsliknande garn, antingen av bomullsfibrer eller av syntetiska eller regenererade 

textilfibrer 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av sytråd, jfr 17.160 
 
17.12 Tillverkning av garn av kardgarnstyp 
 
17.120 Tillverkning av garn av kardgarnstyp 
 
Omfattar: 
− förberedning, tvättning, avfettning, karbonisering samt kardning av ull och ulliknande textilfibrer 
− tillverkning av ulliknande kardgarn, antingen av ullfibrer eller av syntetiska eller regenererade textilfibrer 
 
17.13 Tillverkning av garn av kamgarnstyp 
 
17.130 Tillverkning av garn av kamgarnstyp 
 
Omfattar: 
− förberedning, tvättning, avfettning, karbonisering samt kamning av ull och ulliknande textilfibrer 
− tillverkning av ulliknande kamgarn, antingen av ullfibrer eller av syntetiska eller regenererade textilfibrer 
 
17.14 Tillverkning av garn av lingarnstyp 
 
17.140 Tillverkning av garn av lingarnstyp 
 
Omfattar: 
− bråkning och skäktning av lin 
− tillverkning av garn av lingarnstyp 
 
17.15 Tillverkning av garn av silketyp 
 
17.150 Tillverkning av garn av silketyp 
 
Omfattar: 
− avhaspling, tvättning och tvinning av silke 
− kardning och kamning av avfall av natursilke 
− tillverkning av silkesliknande garn, antingen av natursilke eller av syntetiska eller regenererade textilfibrer 
 
17.16 Sytrådstillverkning 
 
17.160 Sytrådstillverkning 
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Omfattar: 
− tillverkning av sytråd av alla slags textilfibrer, även blandningar 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av garn, jfr 17.110-17.150, 17.170 
 
17.17 Annan garntillverkning 
 
17.170 Annan garntillverkning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av garn av andra vegetabiliska textilfibrer som t. ex. jute eller andra bastfibrer 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av pappersgarn 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av syntet- eller regenatstapelfibrer, tillverkning av enkelt garn (ej tvinnat) av syntetfilament 

eller regenatfilament, jfr 24.700 
− tillverkning av glasfibrer, jfr 26.140 
− tillverkning av garn av asbest, jfr 26.829 
 
17.2 Vävnadstillverkning 
 
17.21 Tillverkning av bomullsvävnader o.d. 
 
17.210 Tillverkning av bomullsvävnader o.d. 
 
Omfattar: 
− tillverkning av vävnader av bomullsgarn eller av konstfibergarn av bomullstyp 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av luggvävnader, frotté, plysch etc. 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av textilmattor, jfr 17.510 
− tillverkning av bondad duk, jfr 17.530 
− tillverkning av vävda band, jfr 17.541 
− tillverkning av trikåväv, trikåstickning, jfr 17.6, 17.7 
 
17.22 Tillverkning av kardgarnsvävnader o.d. 
 
17.220 Tillverkning av kardgarnsvävnader o.d. 
 
Omfattar: 
− tillverkning av vävnader av kardgarn eller av konstfibergarn av kardgarnstyp 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av textilmattor, jfr 17.510 
− tillverkning av bondad duk, jfr 17.530 
− tillverkning av trikåväv, trikåstickning, jfr 17.6, 17.7 
 
17.23 Tillverkning av kamgarnsvävnader o.d. 
 
17.230 Tillverkning av kamgarnsvävnader o.d. 
 
Omfattar: 
− tillverkning av vävnader av kamgarn eller av konstfibergarn av kamgarnstyp 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av textilmattor, jfr 17.510 
− tillverkning av bondad duk, jfr 17.530 
− tillverkning av trikåväv, trikåstickning, jfr 17.6, 17.7 
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17.24 Tillverkning av sidenvävnader o.d. 
 
17.240 Tillverkning av sidenvävnader o.d. 
 
Omfattar: 
− tillverkning av vävnader av silkegarn eller av konstfibergarn av silketyp 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av bondad duk, jfr 17.530 
 
17.25 Annan vävnadstillverkning 
 
17.250 Annan vävnadstillverkning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av vävnader av lin, mjukhampa och rami, av jute eller andra vegetabiliska textilfibrer 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av vävnader av glasfibrer 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av textilmattor, jfr 17.510 
− tillverkning av bondad duk, jfr 17.530 
− tillverkning av vävnader av asbest, jfr 26.829 
 
17.3 Blekning, färgning och annan textilberedning 
 
17.30 Blekning, färgning och annan textilberedning 
 
17.300 Blekning, färgning och annan textilberedning 
 
Omfattar: 
− blekning, färgning och tryckning (inkl. transfertryck) av icke egentillverkade textilfibrer, garn, tyger och 

textilvaror, inkl. beklädnadsvaror 
− beredning, torkning, ångbehandling, krympning, lagning, sanforisering, mercerisering av icke 

egentillverkade textilier och textilvaror, inkl. beklädnadsvaror 
 
Omfattar även: 
− blekning, färgning och annan textilberedning av icke egentillverkade läderkläder 
− blekning av icke egentillverkade jeans 
− plissering av och liknande arbeten på icke egentillverkade textilier 
 
Omfattar inte: 
− textilberedning av egentillverkade textilmaterial, jfr 17.1, 17.2, 17.5 
− impregnering, överdragning, beläggning eller laminering av textilier med plast, jfr 17.549 
− överdragning av textilier med gummi, jfr 25.130 
− tryckning på textilier ”medan-du-väntar”, jfr 52.740 
 
17.4 Tillverkning av sydda textilvaror utom beklädnadsvaror 
 
17.40 Tillverkning av sydda textilvaror utom beklädnadsvaror 
 
17.401 Sömnad av gardiner 
 
Omfattar: 
− tillverkning av gardiner, rullgardiner, draperier och gardinkappor 
 
17.402 Sömnad av sängkläder och linnevaror 
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Omfattar: 
− tillverkning av filtar 
− tillverkning av sänglinne, bordslinne, handdukar o.d. 
− tillverkning av sängöverkast 
 
17.403 Tillverkning av presenningar, tält, segel o.d. 
 
Omfattar: 
− tillverkning av textilsäckar och -påsar för förvaring av varor 
− tillverkning av presenningar, tält, campingartiklar, segel, markiser 
− tillverkning av flaggor, fanor och vimplar 
− tillverkning av flytvästar, fallskärmar 
− tillverkning av skurtrasor, disktrasor, dammhanddukar och liknande artiklar 
− tillverkning av sovsäckar, sängtäcken, kuddar (även med stoppning av dun eller fjäder) 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av textildelar till elektriska värmedynor 
− tillverkning av uppblåsbara madrasser 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av textilvaror för tekniska ändamål, jfr 17.549 
− tillverkning av elektriska värmedynor o.d., jfr 29.719 

 
17.5 Annan textilietillverkning 
 
17.51 Tillverkning av mattor 
 
17.510 Tillverkning av mattor 
 
Omfattar: 
− tillverkning av mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial, vävda, knutna eller tuftade 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av mattor av flätningsmaterial, jfr 20.520 
− tillverkning av golvbeläggningar av kork, gummi eller plastmaterial, även med textilbotten, jfr 20.520, 

25.130, 25.230 
− tillverkning av linoleummattor och andra hårda golvbeläggningar av textilmaterial, jfr 36.630 
 
17.52 Tågvirkes- och bindgarnstillverkning 
 
17.520 Tågvirkes- och bindgarnstillverkning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av surrningsgarn, tågvirke, bind- och segelgarn av textilmaterial, även flätade, impregnerade, 

överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med ett hölje av gummi eller plast  
− tillverkning av knutna nät (bl.a. fisknät) av surrningsgarn eller tågvirke 
− tillverkning av varor av surrningsgarn eller tågvirke 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av hårnät, jfr 18.240 
 
17.53 Tillverkning av bondad duk 
 
17.530 Tillverkning av bondad duk 
 
Omfattar: 
− tillverkning av bondad duk, även impregnerad, överdragen eller belagd samt varor därav utom 

beklädnadsvaror 
 
17.54 Övrig textilietillverkning 
 
17.541 Tillverkning av band och snörmakerier 
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Omfattar: 
− tillverkning av vävda band, etiketter, märken o.d. av textilmaterial 
− tillverkning av snörmakeriarbeten, flätor, tofsar, pomponger o.d. av textilmaterial 
 
17.549 Diverse övrig textilietillverkning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad 
− tillverkning av tyll, trådgarnsvävnad och nätknytningar samt spetsar och broderier 
− tillverkning av impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade textilgarn och vävnader 
− tillverkning av vadd av textilmaterial och varor av vadd såsom sanitetsbindor och sanitetstamponger, 

blöjor o.d. artiklar 
− tillverkning av metalliserat garn eller överspunnet garn 
− tillverkning av tråd och rep av gummi, textilöverdragna  
− tillverkning av kordväv av högstyrkegarn av nylon ellar andra polyamider, polyestrar eller viskos 
− tillverkning av artiklar av textilmaterial för tekniskt bruk 
− tillverkning av diverse andra produkter och artiklar av textilmaterial såsom vekar, glödstrumpor, 

glödstrumpsväv, brandslangar, drivremmar och transportband, siktduk och filterdukar 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av vävnader av glasfiber, jfr 17.250 
− tillverkning av nålfiltmattor, jfr 17.510 
− tillverkning av tamponger, blöjor o.a. sanitets- och hygienartiklar av cellulosavadd, jfr 21.220 
 
17.6 Tillverkning av trikåväv 
 
17.60 Tillverkning av trikåväv 
 
17.600 Tillverkning av trikåväv 
 
Omfattar: 
− tillverkning av stickad eller virkad trikåväv 
 
17.7 Tillverkning av trikåvaror 
 
17.71 Tillverkning av strumpor 
 
17.710 Tillverkning av strumpor 
 
Omfattar: 
− tillverkning av strumpor, inkl. sockor, trikåer och strumpbyxor 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av skodon i textilmaterial utan sulor 
 
17.72 Tillverkning av tröjor, koftor o.d. 
 
17.720 Tillverkning av tröjor, koftor o.d. 
 
Omfattar: 
− tillverkning av stickade och virkade tröjor, pullovrar, koftor, västar och liknande artiklar av trikå 
 
18 TILLVERKNING AV KLÄDER; PÄLSBEREDNING  
 
18.1 Tillverkning av läderkläder 
 
18.10 Tillverkning av läderkläder 
 
18.100 Tillverkning av läderkläder 
 
Omfattar: 
− tillverkning av kläder och tillbehör till kläder av läder eller konstläder 
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Omfattar inte: 
− tillverkning av handskar och bälten resp. sporthandskar och sporthjälmar av läder, jfr 18.240, 36.400 
 
18.2 Tillverkning av andra kläder och tillbehör 
 
18.21 Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder 
 
18.210 Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av skodon, jfr 19.300 
− tillverkning av kläder av gummi eller plast, som inte är hopfogade genom sömnad utan endast 

sammanklistrade, jfr 25.130, 25.240 
− tillverkning av skyddshjälmar, jfr 25.240, 28.759 
−  lagning av kläder, jfr 52.740 
 
18.22 Tillverkning av andra gång- och ytterkläder 
 
18.221 Tillverkning av andra gång- och ytterkläder för män och pojkar 
 
Omfattar: 
− tillverkning av överrockar, kostymer, kavajer, blazrar, jackor och byxor och andra gång- och ytterkläder 

(även av trikå) för män eller pojkar 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder, jfr 18.210 
− tillverkning av läderkläder och pälsvaror, jfr 18.100, 18.300 
− tillverkning av kläder av gummi eller plast, som inte är hopfogade genom sömnad utan endast 

sammanklistrade, jfr 25.130, 25.240 
−  lagning av kläder, jfr 52.740 
 
18.222 Tillverkning av andra gång- och ytterkläder för kvinnor och flickor 
 
Omfattar: 
− tillverkning av kappor, dräkter, ensembler, kavajer, jackor, klänningar, kjolar, byxor och andra ytterkläder 

(även av trikå) för kvinnor eller flickor 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder, jfr 18.210 
− tillverkning av läderkläder och pälsvaror, jfr 18.100, 18.300 
− tillverkning av kläder av gummi eller plast, som inte är hopfogade genom sömnad utan endast 

sammanklistrade, jfr 25.130, 25.240 
− lagning av kläder, jfr 52.740 
 
18.23 Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar 
 
18.231 Tillverkning av skjortor och underkläder för män och pojkar 
 
Omfattar: 
− tillverkning av skjortor, undertröjor, kalsonger, pyjamas, badrockar, morgonrockar och liknande artiklar 

(även av trikå) för män eller pojkar 
 

Omfattar inte: 
− lagning av kläder, jfr 52.740 
 
18.232 Tillverkning av blusar och skjortor för kvinnor och flickor 
 
Omfattar: 
− tillverkning av blusar och skjortor (även av trikå) för kvinnor eller flickor 
 
Omfattar inte: 
− lagning av kläder, jfr 52.740 
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18.233 Tillverkning av gördlar, bysthållare, korsetter o.d. 
 
Omfattar: 
− tillverkning av bysthållare, gördlar, korsetter, hängslen, strumpeband och liknande artiklar 
 
18.234 Tillverkning av andra underkläder för kvinnor och flickor 
 
Omfattar: 
− tillverkning av linnen, undertröjor, underkjolar, trosor, nattlinnen, pyjamas, negligéer, badrockar och 

liknande artiklar (även av trikå) för kvinnor eller flickor 
 
Omfattar inte: 
− lagning av kläder, jfr 52.740 
 
18.24 Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör 
 
18.240 Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör 
 
Omfattar: 
− tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör (även av trikå) såsom: 
 ⋅ babykläder 
 ⋅ badbyxor, baddräkter o.d. 
 ⋅ skiddräkter, träningsoveraller o.d. 
 ⋅ hattar och andra huvudbonader 
 ⋅ handskar, vantar o.d. 
 ⋅ bälten, halsdukar, näsdukar, sjalar, slipsar 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av pälsmössor och -hattar 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av skyddshjälmar, jfr 25.240, 28.759 
− tillverkning av sporthandskar och sporthjälmar av läder, jfr 36.400 
− lagning av kläder, jfr 52.740 
 
18.3 Pälsberedning, tillverkning av pälsvaror 
 
18.30 Pälsberedning, tillverkning av pälsvaror 
 
18.300 Pälsberedning, tillverkning av pälsvaror 
 
Omfattar: 
− skavning, uppmjukning, garvning, färgning och annan beredning av pälsskinn 
− tillverkning av varor av pälsskinn 

Omfattar även: 
− tillverkning av konstgjord päls och varor av konstgjord päls 

Omfattar inte: 
− produktion av oberedda pälsskinn, jfr 01.252, 01.500 
− produktion av oberedda hudar och skinn, jfr 15.111 
− tillverkning av imiterad päls (erhållen genom vävning eller stickning), jfr 17.2, 17.600 
− tillverkning av pälsmössor och -hattar, jfr 18.240 
− tillverkning av tillbehör till kläder med pälsdetaljer, jfr 18.240 
− tillverkning av skodon med pälsdetaljer, jfr 19.300 
 
Underavdelning DC 
TILLVERKNING AV LÄDER OCH LÄDERVAROR 
 
19 GARVNING OCH ANNAN LÄDERBEREDNING; TILLVERKNING AV 

RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR, SKODON O.D. 
 
19.1 Garvning och annan läderberedning 
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19.10 Garvning och annan läderberedning 
 
19.100 Garvning och annan läderberedning 
 
Omfattar: 
− garvning, efterbehandling, prägling och lackering av läder 
− tillverkning av konstläder 
 
Omfattar inte: 
− produktion av oberedda hudar och skinn, jfr 15.111 
− tillverkning av läderkläder, jfr 18.100 
− beredning av pälsskinn, jfr 18.300 
− tillverkning av imiterat läder, ej baserat på naturligt läder, jfr 17.2, 25.130, 25.240 
 
19.2 Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadeltyg m.m. 
 
19.20 Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadeltyg m.m. 
 
19.200 Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadeltyg m.m. 
 
Omfattar: 
− tillverkning av reseffekter, handväskor, plånböcker, portföljer, urarmband, sadelmakeriarbeten och 

liknande artiklar av läder, konstläder, textilmaterial, plast och papp 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av läderkläder, jfr 18.100 
− tillverkning av handskar, bälten och andra klädestillbehör av läder, jfr 18.240 
− tillverkning av skodon, jfr 19.300 
− tillverkning av urarmband av metall, jfr 33.500, 36.220 
− tillverkning av sporthandskar, sporthjälmar av läder, jfr 36.400 
 
19.3 Tillverkning av skodon 
 
19.30 Tillverkning av skodon 
 
19.300 Tillverkning av skodon 
 
Omfattar: 
− tillverkning av skodon för alla ändamål oavsett material och framställningsmetod, även formpressade 
− tillverkning av damasker, benläder och liknande artiklar 
− tillverkning av delar till skodon 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av skodon i textilmaterial utan sulor, jfr17.710 
− tillverkning av ortopediska skor, jfr 33.101 
 
Underavdelning DD 
TRÄVARUTILLVERKNING 
 
20 TILLVERKNING AV TRÄ OCH VAROR AV TRÄ, KORK, ROTTING O.D. UTOM 

MÖBLER 
 
20.1 Sågning och hyvling av trä; träimpregnering 
 
20.10 Sågning och hyvling av trä; träimpregnering 
 
20.101 Sågning 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av träull, trämjöl, flis, spån o.d., även agglomererat till briketter, pelletar o.d. 
− tillverkning av järnvägs- och spårvägssliprar av trä (oimpregnerade) 
− torkning av trä 
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Omfattar inte: 
− framställning av impregnerat virke, jfr 20.103 
 
20.102 Hyvling 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av icke sammansatt parkettstav 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av sammansatt parkettstav, jfr 20.302 
 
20.103 Träimpregnering 
 
Omfattar: 
− målning, betsning, tryckimpregnering eller annan behandling av trä med konserveringsmedel 
 
20.2 Tillverkning av fanér och träbaserade skivor 
 
20.20 Tillverkning av fanér och träbaserade skivor 
 
20.201 Tillverkning av fanér, kryssfanér och lamellträ 
 
20.202 Tillverkning av spånskivor 
 
20.203 Tillverkning av träfiberskivor 
 
20.3 Trähus- och byggnadssnickeritillverkning 
 
20.30 Trähus- och byggnadssnickeritillverkning 
 
20.301 Tillverkning av monteringsfärdiga trähus 
 
Omfattar: 
− tillverkning av monteringsfärdiga byggnader av trä, spånskivor eller trälaminat 
 
Omfattar även: 
− installation (uppförande) av egentillverkade monteringsfärdiga trähus 
 
20.302 Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier 
 
Omfattar: 
− tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier: 
 . bjälkar, taksparrar, takbjälkar 
 . takspån, ramar och lister 
 .  fönster, fönsterluckor och fönsterkarmar 
 . dörrar, dörrkarmar och dörrtrösklar 
 . trappor och räcken 
 . sammansatt parkettstav 
 
Omfattar även: 
− installation (uppförande) av egentillverkade byggnads- och inredningssnickerier 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av icke sammansatt parkettstav, jfr 20.102 
 
20.4 Träförpackningstillverkning 
 
20.40 Träförpackningstillverkning 
 
20.400 Träförpackningstillverkning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av packlådor, förpackningsaskar och liknande förpackningar av trä 
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− tillverkning av lastpallar, pallboxar o.d. av trä 
− tillverkning av fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten av trä 
− tillverkning av kabeltrummor av trä 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av skrin, askar o.d. av trä, jfr 20.510 
− tillverkning av lådor, askar etc. av kork, rotting o.d., jfr 20.520 
 
20.5 Övrig trävarutillverkning samt tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d. 
 
20.51 Övrig trävarutillverkning 
 
20.510 Övrig trävarutillverkning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av andra trävaror såsom: 
 ⋅ handtag och skaft till verktyg och redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft 
 ⋅ skoläster och skoblock 
 ⋅ hushållsartiklar och köksredskap 
 ⋅ statyetter och andra prydnadsföremål 
 ⋅ skrin, askar, etuier och fodral 
 ⋅ spolar, cops, bobiner, trådrullar o.d. 
 ⋅ likkistor 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av: 
 ⋅ reseffekter av trä, jfr 19.200 
 ⋅ träskor, jfr 19.300 
 ⋅ lampor och belysningsartiklar av trä, jfr 31.501 
 ⋅ urfoder av trä, jfr 33.500 
 ⋅ möbler av trä, jfr 33.500 
 ⋅ leksaker av trä, jfr 36.500 
 ⋅ bijouterivaror av trä, jfr 36.610 
 ⋅ borstar och kvastar av trä, jfr 36.620 
 ⋅ promenadkäppar och paraplyskaft av trä, jfr 36.630 
 ⋅ tändstickor, jfr 36.630 
 
20.52 Tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d. 
 
20.520 Tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d. 
 
Omfattar: 
− bearbetning av naturkork 
− tillverkning av varor av kork 
− tillverkning av mattor, gallerverk och liknande artiklar av flätningsmaterial 
− tillverkning av korgmakeriarbeten 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av mattor av textilmaterial, jfr 17.510 
− tillverkning av möbler av rotting o.d., jfr 36.1 
 
Underavdelning DE 
MASSA-, PAPPERS- OCH PAPPERSVARUTILLVERKNING; 
FÖRLAGSVERKSAMHET OCH GRAFISK PRODUKTION 
 
21 MASSA-, PAPPERS- OCH PAPPERSVARUTILLVERKNING 
 
21.1 Massa-, pappers- och papptillverkning 
 
21.11 Massatillverkning 
 
21.111 Tillverkning av mekanisk eller halvkemisk massa 
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21.112 Sulfatmassatillverkning 
 
21.113 Sulfitmassatillverkning 
 
21.12 Pappers- och papptillverkning 
 
21.121 Tillverkning av tidnings- och journalpapper 
 
Omfattar: 
− tillverkning av tidnings- och journalpapper, i rullar eller ark 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av tillskuret papper för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, jfr 21.230 
 
21.122 Tryckpapperstillverkning, ej tidnings- och journalpapper 
 
Omfattar: 
− tillverkning av annat tryckpapper än tidnings- och journalpapper, i rullar eller ark 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av tillskuret papper för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, jfr 21.230 
 
21.123 Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp 
 
Omfattar: 
− tillverkning av kraftpapper och kraftpapp i rullar eller ark, även kräppat, plisserat eller perforerat 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av wellpapp, jfr 21.211 
 
21.129 Övrig tillverkning av papper och papp 
 
Omfattar: 
− tillverkning av papper och papp i rullar eller ark (även belagt, bestruket, impregnerat, överdraget), utom 

tryck- och kraftpapper 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av tryck- och kraftpapper i rullar eller ark, jfr 21.121, 21.122, 21.123 
− tillverkning av pappers- och pappvaror, jfr 21.2 
 
21.2 Tillverkning av pappers- och pappvaror 
 
21.21 Tillverkning av wellpapp och pappers- och pappförpackningar 
 
21.211 Tillverkning av wellpapp och wellpappförpackningar 
 
21.219 Övrig tillverkning av pappers- och pappförpackningar 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av wellpapp, jfr 21.211 
− tillverkning av kraftpapper och kraftpapp, jfr 21.123 
− tillverkning av kuvert, jfr 21.230 
 
21.22 Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper 
 
21.220 Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper 
 
Omfattar: 
− tillverkning av hushålls-, hygien- och sanitetsartiklar av papper eller cellulosavadd: 
 ⋅ toalettpapper 
 ⋅ servetter och dukar 
 ⋅ handdukar, näsdukar, hushållspapper  
 ⋅ bindor och tamponger, blöjor o.d. sanitetsartiklar 
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 ⋅ brickor, fat, tallrikar, bägare o.d. 
 ⋅ lakan 
 ⋅ kläder och tillbehör 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av tamponger, blöjor och andra sanitets- och hygienartiklar av vadd av textilmaterial, jfr 

17.549 
− tillverkning av papper och papp, ej tillskuret till färdiga pappers- och pappvaror, jfr 21.12 
 
21.23 Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d. 
 
21.230 Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d. 
 
Omfattar: 
− tillverkning av tillskuret skrivpapper, även gummerat eller försett med annan klistrande beläggning 
− tillverkning av kuvert och brevkort 
− tillverkning av mappar o.d. av papper 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av papper och papp, ej tillskuret till färdiga pappers- och pappvaror, jfr 21.12 
 
21.24 Tapettillverkning 
 
21.240 Tapettillverkning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av papperstapeter och liknande väggbeklädnad 
− tillverkning av textiltapeter 
 
21.25 Tillverkning av andra pappers- och pappvaror 
 
21.250 Tillverkning av andra pappers- och pappvaror 
 
Omfattar: 
− tillverkning av andra pappers- och pappvaror: 
 ⋅ etiketter 
 ⋅ filterblock och filterplattor av pappersmassa 
 ⋅ cigarettpapper 
 ⋅ bobiner, spolar, cops och liknande artiklar av papper 
 ⋅ äggkartonger och liknande formpressade förpackningsartiklar av pappersmassa 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av papper och papp, ej tillskuret till färdiga pappersvaror, jfr 21.12 
− tillverkning av spelkort samt spel och leksaker av papper eller papp, jfr 36.500 
 
22 FÖRLAGSVERKSAMHET; GRAFISK PRODUKTION OCH REPRODUKTION AV 

INSPELNINGAR 
 
22.1 Förlagsverksamhet 
 
22.11 Bokutgivning 
 
22.110 Bokutgivning 
 
Omfattar: 
− utgivning av böcker, talböcker, broschyrer, foldrar, reklam- och informationsblad och liknande 

publikationer 
− utgivning av lexikon och uppslagsverk 
− utgivning av kartor, sjökort och specialkartor 
 
Omfattar inte: 
− utgivning av tryckta musiknoter, jfr 22.140 
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22.12 Tidningsutgivning 
 
22.121 Dagstidningsutgivning 
 
22.122 Annonstidningsutgivning 
 
22.13 Utgivning av tidskrifter 
 
22.130 Utgivning av tidskrifter 
 
Omfattar: 
− utgivning av alla slags tidskrifter såsom veckotidningar, facktidningar o.d. 
 
Omfattar inte: 
− utgivning av dags- och annonstidningar, jfr 22.121, 22.122 
 
22.14 Utgivning av ljudinspelningar 
 
22.140 Utgivning av ljudinspelningar 
 
Omfattar: 
− utgivning av grammofonskivor, cd-skivor, dvd-skivor och kasettband med musik eller andra 

ljudinspelningar 
− utgivning av tryckta eller elektroniska musiknoter 
 
22.15 Annan förlagsverksamhet 
 
22.150 Annan förlagsverksamhet 
Omfattar: 
− utgivning av andra förlagsprodukter såsom: 
 ⋅ fotografier och graveringar 
 ⋅ vykort och brevkort 
 ⋅ almanackor 
 ⋅ tidtabeller 
 ⋅ telefonkataloger 
 ⋅ bilder, planscher, affischer och posters 
 ⋅ blanketter 
 ⋅ reproduktioner av konstverk 
 
22.2 Grafisk produktion 
 
22.21 Tryckning av dagstidningar 
 
22.210 Tryckning av dagstidningar 
 
22.22 Annan tryckning 
 
22.221 Tryckning av tidskrifter 
 
22.222 Tryckning av böcker och övriga trycksaker 
 
Omfattar: 
− tryckning av: 
 ⋅ böcker 
 ⋅ broschyrer, kataloger, program o.d. 
 ⋅ sedlar, aktier, obligationer o.d. 
 ⋅ frimäreken, brevkort, vykort 
 ⋅ almanackor 
 ⋅ tidtabeller 
 ⋅ bilder, planscher 
 ⋅ blanketter 
 ⋅ prospekt och andra reklamalster 
 ⋅ tryckalster, andra än tidningar och tidskrifter 
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Omfattar inte: 
− tryckning av etiketter, jfr 21.250 
− förlagsverksamhet, jfr 22.1 
− ritningar, målningar och teckningar, musiknoter, texter etc. i form av original framställda av konstnärer, 

författare, musiker, ingenjörer, arkitekter och andra, jfr 92.31, 74.20 
 
22.23 Bokbindning  
 
22.230 Bokbindning  
 
Omfattar: 
− inbindning av tryckta ark till t. ex. till böcker, broschyrer, tidskrifter, kataloger o.d. genom vikning, 

sammansättning, häftning, klistring, kollationering, linnetrådshäftning, limhäftning, renskärning eller 
guldprägling 

 
22.24 Grafisk verksamhet före tryckning 
 
22.240 Grafisk verksamhet före tryckning 
 
Omfattar:  
− sättning, typsättning, fotosättning, datainmatning inkl. scanning och OCR (optisk teckenigenkänning), 

elektronisk ombrytning 
− skapande av dokument, desktop publishing, och all annan framställning av original före tryckning 
 
− förberedelser av digital data, t. ex. förbättring, urval och länkning av digital data 
− datorstödd konstruktion (CAD), datorstödd tillverkning (CAM), elektroniska processer för utmatning 
− digital utskjutning 
− framställning av plåtar inkl. fotosättning och plåtsättning (för tryckningsprocesserna högtryck och offset) 
− gravering eller etsning av cylindrar för djuptryck 
− plåtprocesser direkt till plåt (”direct to plate”) (även fotopolymerplåtar) 
− plåtar och färgämne för relieftryck eller högtryck 
− konstverk inkl. litografisk kalksten och stockar för träsnitt 
 
22.25 Annan verksamhet i samband med tryckning 
 
22.250 Annan verksamhet i samband med tryckning 
 
Omfattar: 
− framställning av reprografiska produkter 
− framställning av material för presentationer, t. ex. overheadblad och annat digitalt presentationsmaterial 
− design av trycksaker, t. ex. heloriginal, layoutskisser, dummyer 
− annan grafisk verksamhet såsom färgning, gravering eller stämpling, stansning och borrning, prägling, 

bestrykning och laminering, insättning i rätt ordning och kräppning 
 
Omfattar även: 
− mikrofotografering 
 
22.3 Reproduktion av inspelningar 
 
22.31 Reproduktion av ljudinspelningar 
 
22.310 Reproduktion av ljudinspelningar 
 
Omfattar: 
− reproduktion, utifrån mastrar, av grammofonskivor, cd- och dvd-skivor och band med musik eller andra 

ljudinspelningar 
 
22.32 Reproduktion av videoinspelningar 
 
22.320 Reproduktion av videoinspelningar 
 
Omfattar: 
− reproduktion, utifrån masterkopior, av dvd och videoband med rörliga bilder och andra videoinspelningar 
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Omfattar även: 
− filmkopiering 
 
22.33 Reproduktion av data och datorprogram 
 
22.330 Reproduktion av data och datorprogram 
 
Omfattar: 
− reproduktion utifrån mastrar, av datorprogram och data på skivor och band 
 
Underavdelning DF 
TILLVERKNING AV STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE 
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE 
 
23 TILLVERKNING AV STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUM-

PRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE 
 
23.1 Tillverkning av stenkolsprodukter 
 
23.10 Tillverkning av stenkolsprodukter 
 
23.100 Tillverkning av stenkolsprodukter 
 
Omfattar: 
− tillverkning av koks  
− tillverkning av koksugnsgas 
− tillverkning av stenkols-, brunkols- och torvtjära samt andra mineraltjäror 
 
Omfattar inte: 
− agglomerering av stenkol, jfr 10.100 
− agglomerering av brunkol, jfr 10.200 
− tillverkning av koksugnsgas för gasförsörjning via rörnät, jfr 40.210 
 
23.2 Petroleumraffinering 
 
23.20 Petroleumraffinering 
 
23.200 Petroleumraffinering 
 
Omfattar: 
− tillverkning av motorbränslen 
− tillverkning av eldningsoljor 
− tillverkning av raffinerade smörjoljor och smörjfetter 
− tillverkning av raffinerade petroleumgaser 
− tillverkning av petroleumkoks, petroleumbitumen o.a. återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur 

bituminösa mineral 
− tillverkning av fotogen, vaselin, paraffin o.d. petrokemiska produkter 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av beredda smörjmedel, jfr 24.660 
− tillverkning av varor av asfalt, jfr 26.829 
 
23.3 Tillverkning av kärnbränsle 
 
23.30 Tillverkning av kärnbränsle 
 
23.300 Tillverkning av kärnbränsle 
 
Omfattar: 
− tillverkning av anrikat uran 
− tillverkning av bränsleelement till kärnreaktorer 
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Omfattar även: 
− tillverkning av radioaktiva ämnen för industriellt eller medicinskt bruk 
− upparbetning av kärnbränsle och behandling av radioaktivt kärnavfall 
 
Omfattar inte: 
− brytning av uran- och toriummalm, jfr 12.000 
− behandling och bortskaffande av radioaktivt avfall för avklingningslagring  från sjukhus o.d., jfr 90.025 
 
Underavdelning DG 
TILLVERKNING AV KEMIKALIER OCH KEMISKA PRODUKTER 
 
24 TILLVERKNING AV KEMIKALIER OCH KEMISKA PRODUKTER 
 
24.1 Tillverkning av baskemikalier 
 
24.11 Industrigasframställning 
 
24.110 Industrigasframställning 
 
Omfattar: 
− framställning av kondenserade eller komprimerade oorganiska industrigaser och medicinska gaser såsom 

ädelgaser, hydrogen, nitrogen, oxygen 
 
Omfattar inte: 
− utvinning av naturgaser, jfr 11.100 
− framställning av raffinerade petroleumgaser, jfr 23.200 
 
24.12 Tillverkning av färgämnen  
 
24.120 Tillverkning av färgämnen 
 
Omfattar: 
− tillverkning av färgämnen och pigment  
− tillverkning av garvämnesextrakter, garvsyror samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror 
− tillverkning av garvämnen 
 
Omfattar inte: 
− färgtillverkning, jfr 24.300 
 
24.13 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier 
 
24.130 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier 
 
Omfattar: 
− tillverkning av kemiska grundämnen utom metaller, industrigaser och radioaktiva ämnen 
− tillverkning av oorganiska syror och oorganiska oxygenföreningar utom salpetersyra och koldioxid 
− tillverkning av halogen- och svavelföreningar av icke-metaller 
− tillverkning av alkaliemetaller, natriumhydroxid och andra oorganiska baser utom ammoniak 
− tillverkning av andra oorganiska föreningar 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av salpetersyra, ammoniak, ammoniumklorid, ammoniumkarbonater, kaliumnitriter och -

nitrater, jfr 24.150 
− tillverkning av läkemedelskemikalier, jfr 24.410 
− tillverkning av konstgjord korund, jfr 26.829 
 
24.14 Tillverkning av andra organiska baskemikalier 
 
24.140 Tillverkning av andra organiska baskemikalier 
 
Omfattar: 
− tillverkning av andra organiska kemikalier: 
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 ⋅ kolväten samt halogen, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av kolväten 
 ⋅ alkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av alkoholer 
 ⋅ fenoler och fenolalkoholer samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar 
 ⋅ etrar, alkoholperoxider, eterperoxider samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana 

föreningar 
 ⋅ föreningar med aldehydfunktion, keton- och kinonfunktion 
 ⋅ karbolsyror och deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxidsyror samt halogen-, sulfo-, nitro- 

och nitrosoderivat av sådana föreningar 
 ⋅ föreningar med nitrogenfunktion 
 ⋅ metall- och icke-metallorganiska föreningar 
 ⋅ tallolja, även raffinerad 
 ⋅ terpentin o.a. terpentinoljor 
 ⋅ träkol, trätjära 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av etylalkohol, jfr 15.920 
− tillverkning av basplaster i obearbetad form, jfr 24.160 
− tillverkning av syntetgummi, jfr 24.170 
− tillverkning av salicylsyra och acetylsalicylsyra, jfr 24.410 
− tillverkning av glycerol, jfr 24.510 
− tillverkning av eteriska oljor, jfr 24.630 
 
24.15 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter 
 
24.150 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter 
 
Omfattar: 
− tillverkning av gödselmedel: 
 ⋅ kväve-, fosfor- eller kaligödselmedel 
 ⋅ karbamid (urinämne), superfosfater och råa naturliga kaliumsalter 
− tillverkning av närstående kväveprodukter: 
 ⋅ salpetersyra, ammoniak, ammoniumklorid, ammoniumkarbonater, kaliumnitriter och -nitrater 

 
Omfattar inte: 
− tillverkning av ogräs- och insektsbekämpningsmedel, jfr 24.200 
− avfallsbehandling i form av kompostering av växter i bortskaffningssyfte och med en tillhörande biprodukt 

(kompost), jfr 90.022 
 
24.16 Basplastframställning 
 
24.160 Basplastframställning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av plaster i obearbetad form såsom: 
 ⋅ polymerer av eten, propen, styren, vinylklorid, vinylacetat och akryl 
 ⋅ polyamider 
 ⋅ petroleumhartser etc. 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av kemiska cellulosaderivat 
 
Omfattar inte: 
− återvinning av plast, jfr 37.200 
 
24.17 Tillverkning av syntetiskt basgummi 
 
24.170 Tillverkning av syntetiskt basgummi 
 
Omfattar: 
− tillverkning av syntetiskt gummi i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor 
− tillverkning av blandningar av syntetiskt gummi och naturgummi i obearbetad form eller i form av plattor, 

duk eller remsor 
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24.2 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter 
 
24.20 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter 
 
24.200 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter 
 
Omfattar: 
− tillverkning av insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, bekämpningsmedel mot gnagare, 

groningshämmande medel, tillväxtreglerande medel för växter, desinfektionsmedel och andra 
lantbrukskemiska produkter 

 
Omfattar inte: 
− tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter, jfr 24.150 
 
24.3 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m. 
 
24.30 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m. 
 
24.300 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m. 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel 
− tillverkning av sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel 
− tillverkning av beredda färg- och lackborttagningsmedel 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av färgämnen och pigment, jfr 24.120 
− tillverkning av bläck, tusch och dupliceringsfärger, jfr 24.660 
 
24.4 Tillverkning av läkemedel, läkemedelskemikalier och botaniska produkter 
 
24.41 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter 
 
24.410 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter 
 
Omfattar: 
− framställning av läkemedelskemikalier 
− beredning av blod 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av provitaminer, vitaminer, hormoner, antibiotika 
 
24.42 Tillverkning av läkemedel 
 
24.420 Tillverkning av läkemedel 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av vadd, förbandsgas, bindor  
− sterilt suturmaterial och liknande artiklar 
− tillverkning av tandfyllningsmedel och bencement 
− tillverkning av vacciner och serum 
 
24.5 Tillverkning av rengöringsmedel och toalettartiklar 
 
24.51 Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel 
 
24.510 Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av ytaktiva ämnen 
− tillverkning av konstgjorda och beredda vaxer 
− tillverkning av glycerol 
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24.52 Tillverkning av parfymer och toalettartiklar 
 
24.520 Tillverkning av parfymer och toalettartiklar 
 
Omfattar: 
− tillverkning av parfymer och toalettartiklar: 
 ⋅ parfymer och luktvatten 
 ⋅ preparat för skönhetsvård och make-up 
 ⋅ solskyddsmedel 
 ⋅ preparat för manikyr och pedikyr 
 ⋅ schampon, hårsprayer, preparat för hårpermanentning 
 ⋅ preparat för mun- och tandhygien 
 ⋅ rakkräm, rakvatten och rakbalsam 
 ⋅ deodoranter och badpreparat 
 ⋅ hårborttagningsmedel 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av eteriska oljor, jfr 24.630 
 
24.6 Tillverkning av övriga kemiska produkter 
 
24.61 Sprängämnestillverkning 
 
24.610 Sprängämnestillverkning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av krut och andra beredda sprängämnen 
− tillverkning av stubin, tändhattar, sprängkapslar o.d. tändmedel 
− tillverkning av pyrotekniska artiklar 
 
24.62 Tillverkning av lim och gelatin 
 
24.620 Tillverkning av lim och gelatin 
 
Omfattar: 
− tillverkning av gelatin och gelatinderivat, lim och klister 
 
24.63 Tillverkning av eteriska oljor 
 
24.630 Tillverkning av eteriska oljor 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av syntetiska aromatiska produkter, jfr 24.140 
− tillverkning av parfymer och toalettartiklar, jfr 24.520 
 
24.64 Tillverkning av fotokemiska produkter 
 
24.640 Tillverkning av fotokemiska produkter 
 
Omfattar: 
− tillverkning av fotografiska plåtar, fotografisk film, ljuskänsligt papper och andra ljuskänsliga, 

oexponerade material 
− tillverkning av kemiska preparat för fotografiskt bruk 
 
24.65 Tillverkning av inspelningsmedier 
 
24.650 Tillverkning av inspelningsmedier 
 
Omfattar: 
− tillverkning av oinspelade medier för ljud- eller videoinspelning 
− tillverkning av skivor, disketter och band, avsedda för datorer 
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Omfattar inte: 
− tillverkning av oanvända fotografiska filmer, jfr 24.640 
 
24.66 Tillverkning av andra kemiska produkter utom konstfibrer 
 
24.660 Tillverkning av andra kemiska produkter utom konstfibrer 
 
Omfattar: 
− tillverkning av andra kemiska produkter såsom: 
 ⋅ bläck, tusch och dupliceringsfärger 
 ⋅ beredda smörjmedel 
 ⋅ kemiskt modifierade oljor och fetter 
 ⋅ preparat för efterbehandling av textilier och läder 
 ⋅ pulver och pastor för lödning eller svetsning 
 ⋅ betmedel för metaller 
 ⋅ aktiverat kol, tillsatsmedel för smörjoljor, beredda vulkningsacceleratorer, katalysatorer och andra 

kemiska produkter för industriellt bruk 
 ⋅ preparat för motverkande av knackning 
 ⋅ frysskyddsmedel och vätskor för hydraulisk kraftöverföring 
 ⋅ rostskyddsmedel och andra medel mot korrosion 
 ⋅ preparat och laddningar till brandsläckningsapparater 
 ⋅ sammansatta reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk 
 
24.7 Konstfibertillverkning 
 
24.70 Konstfibertillverkning 
 
24.700 Konstfibertillverkning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av blånor av regenat- eller syntetfilament 
− tillverkning av syntet- eller regenatstapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för 

spinning 
− tillverkning av enkelt garn (ej tvinnat) av syntetfilament eller regenatfilament  
− tillverkning av monofilamentgarn av syntetmaterial eller av regenatmaterial 
− tillverkning av fiberkabel av syntet- eller regenatfilament 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av sytråd av konstfilament, jfr 17.160 
− spinning av garn av syntetmaterial eller av regenatmaterial, jfr 17.1 
 
Underavdelning DH 
TILLVERKNING AV GUMMI- OCH PLASTVAROR 
 
25 TILLVERKNING AV GUMMI- OCH PLASTVAROR 
 
25.1 Tillverkning av gummivaror 
 
25.11 Tillverkning av däck och slangar 
 
25.110 Tillverkning av däck och slangar 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av reparationsmaterial av gummi, jfr 25.130 
− däckservice, jfr 50.204, 50.400 
 
25.12 Regummering 
 
25.120 Regummering 
 
Omfattar: 
− regummering av däck och slangar 
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Omfattar inte: 
− tillverkning av reparationsmaterial av gummi, jfr 25.130 
− däckservice, jfr 50.204, 50.400 
 
25.13 Annan gummivarutillverkning 
 
25.130 Annan gummivarutillverkning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av andra gummivaror än däck och slangar 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av reparationsmaterial av gummi 
− tillverkning av gummibehandlade textilvävnader 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av gummiskor, jfr 19.300 
− tillverkning av slitbanor för regummering av däck, jfr 25.110 
− tillverkning av uppblåsbara båtar, jfr 35.120 
− tillverkning av madrasser av poröst gummi, jfr 36.150 
− tillverkning av sportartiklar av gummi, jfr 36.400 
− tillverkning av leksaker av gummi, jfr 36.500 
− återvinning av gummi, jfr 37.200 
 
25.2 Plastvarutillverkning 
 
25.21 Tillverkning av plasthalvfabrikat  
 
25.210 Tillverkning av plasthalvfabrikat 
 
Omfattar: 
− tillverkning av plasthalvfabrikat: 
 ⋅ plattor, duk, klossar, film, folier och tråd 
 ⋅ rör, ledningar, slangar samt rördelar och tillbehör till rör och slangar samt andra plasthalvfabrikat 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av plaster i obearbetad form, jfr 24.160 
-  tillverkning av optiska element av plast, jfr 33.400 
− tillverkning av madrasser av cellplast, jfr 36.150 
 
25.22 Plastförpackningstillverkning 
 
25.220 Plastförpackningstillverkning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av plastartiklar för transport eller förpackning av varor såsom bärkassar och påsar, säckar, 

behållare, askar, lådor, damejeanner, flaskor, kannor o.d. 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av proppar, kapsyler o.d. av plast 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av reseffekter av plast, jfr 19.200 
 
25.23 Byggplastvarutillverkning 
 
25.230 Byggplastvarutillverkning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av byggvaror av plast såsom: 
 ⋅ dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar 
 ⋅ fönsterluckor, persienner, rullgardiner o.d. 
 ⋅ cisterner, tankar och kar 
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 ⋅ golvbeläggningsmaterial, vägg- eller takbeklädnad av plast 
 ⋅ badkar, duschkar, tvättställ, toalettstolar, spolcisterner och liknande sanitetsartiklar av plast 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av monteringsfärdiga byggnader av plast 
− installation (uppförande) av egentillverkade monteringsfärdiga byggnader av plast 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av varor av natur- eller syntetgummi, jfr 25.1 
− tillverkning av linoleummattor och hårda golvbeläggningar av andra material än plast, jfr 36.630 
 
25.24 Annan plastvarutillverkning 
 
25.240 Annan plastvarutillverkning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av diverse plastvaror såsom: 
 ⋅ köks- och andra hushållsartiklar 
 ⋅ toalettartiklar 
 ⋅ isolerdetaljer 
 ⋅ kontors- och skolartiklar 
 ⋅ kläder och tillbehör till kläder 
 ⋅ skyddshjälmar 
 ⋅ prydnadsartiklar 
 
Omfattar även:  
− plastlegoarbeten: 
 ⋅ tillverkning av plastdetaljer, genom plastbearbetning, för beställaren enligt dennes specifikationer 
 ⋅ tillverkning av pressade eller varmpressade detaljer av olika plastmaterial 
 ⋅ plastbeläggning, vakuummetallisering av plastföremål, plastbeläggningar av tankar, simbassänger etc. 
 ⋅ skärning, gängskärning, beläggning och bearbetning av plastytor 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av reseffekter av plast, jfr 19.200 
− tillverkning av plastskor, jfr 19.300 
− tillverkning av instrument av plast för medicinskt eller dentalt bruk, jfr 33.101 
− tillverkning av optiska instrument av plast, jfr 33.400 
− tillverkning av möbler av plast, jfr 36.1 
− tillverkning av madrasser av cellplast, jfr 36.150 
− tillverkning av sportartiklar av plast, jfr 36.400 
− tillverkning av leksaker av plast, jfr 36.500 
− tillverkning av linoleummattor och hårda golvbeläggningar av andra material än plast, jfr 36.630 
 
Underavdelning DI 
TILLVERKNING AV ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER 
 
26 TILLVERKNING AV ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER 
 
26.1 Glas- och glasvarutillverkning 
 
26.11 Framställning av planglas 
 
26.110 Framställning av planglas 
 
Omfattar: 
− tillverkning av plan- och flytglas, inkl. genomfärgat och opaliserat planglas samt planglas med trådinlägg 
 
26.12 Bearbetning av planglas 
 
26.120 Bearbetning av planglas 
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Omfattar: 
− tillverkning av säkerhetsglas bestående av härdat eller laminerat planglas 
− tillverkning av flerväggiga isolerrutor av glas 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av speglar av glas 
 
26.13 Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och hushållsvaror av glas 
 
26.131 Tillverkning av buteljer och glasförpackningar 
 
Omfattar: 
− tillverkning av damejeanner, flaskor, burkar, och andra behållare av glas 
 
26.132 Tillverkning av hushålls- och prydnadsglas 
 
Omfattar: 
− tillverkning av dricksglas och andra hushållsartiklar av glas 
− tillverkning av glasvaror för prydnadsändamål 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av toalett- och kontorsartiklar av glas 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av leksaker av glas, jfr 36.500 
 
26.14 Tillverkning av glasfiber 
 
26.140 Tillverkning av glasfiber 
 
Omfattar: 
− tillverkning av glasfiber (inkl. glasull) och icke vävda produkter av glasfiber  
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av vävda produkter av glasfibergarn, jfr 17.250 
− tillverkning av optiska fiberkablar, jfr 31.300, 33.400 
 
26.15 Tillverkning av andra glasvaror inkl. tekniska glasvaror 
 
 
26.150 Tillverkning av andra glasvaror inkl. tekniska glasvaror 
 
Omfattar: 
− tillverkning av andra glasvaror såsom: 
 ⋅ laboratorieartiklar, hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas 
 ⋅ urglas 
 ⋅ optiska glas, inte optiskt bearbetade 
 ⋅ glasvaror för signaleringsändamål 
 ⋅ glasisolatorer och isolerdetaljer av glas 
 ⋅ block, plattor, murstenar och andra artiklar av formgjutet glas 
 ⋅ glashöljen inkl. kolvar och rör 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av injektionssprutor, jfr 33.101 
− tillverkning av optiska element av glas som är optiskt bearbetade, jfr 33.400 
 
26.2 Tillverkning av keramiska produkter, utom icke eldfasta för byggändamål 
 
26.21 Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar 
 
26.210 Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar 
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Omfattar inte: 
− tillverkning av leksaker av keramiskt material, jfr 36.500 
− tillverkning av bijouterivaror av keramiskt material, jfr 36.610 
 
26.22 Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar 
 
26.220 Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar 
 
Omfattar: 
− tillverkning av tvättställ, wc-stolar o.d. sanitetsartiklar av keramiskt material 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av eldfasta keramiska varor, jfr 26.260 
− tillverkning av byggvaror av keramiskt material, jfr 26.300, 26.400 
 
26.23 Tillverkning av keramiska isolatorer o.d. 
 
26.230 Tillverkning av keramiska isolatorer o.d. 
 
Omfattar: 
− tillverkning av keramiska isolatorer och isolerdetaljer av keramiskt material 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av eldfasta keramiska varor, jfr 26.260 
 
26.24 Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter 
 
26.240 Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter 
 
Omfattar: 
− tillverkning av laboratorieartiklar samt artiklar för kemiskt eller annat tekniskt bruk av keramiskt material 
 
26.25 Tillverkning av andra icke eldfasta keramiska produkter utom för byggändamål 
 
26.250 Tillverkning av andra icke eldfasta keramiska produkter utom för byggändamål 
 
Omfattar: 
− tillverkning av keramiska behållare för transport eller förpackning av varor 
− tillverkning av andra icke eldfasta keramiska produkter (utom för byggändamål)  
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av eldfasta keramiska produkter, jfr 26.260 
− tillverkning av byggvaror av keramiskt material, jfr 26.300, 26.400 
 
26.26 Tillverkning av eldfasta keramiska produkter 
 
26.260 Tillverkning av eldfasta keramiska produkter 
 
Omfattar: 
− tillverkning av eldfast murbruk, cement etc. 
− tillverkning av eldfasta keramiska produkter såsom: 
 ⋅ värmeisolerande keramiska varor av kiseldioxidhaltiga fossilmjöl 
 ⋅ eldfasta murstenar och block 
 ⋅ eldfasta retorter, deglar, munstycken, mufflar, stoppare, stöd, skålar, rör, hylsor och stänger 
 
26.3 Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor 
 
26.30 Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor 
 
26.300 Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor 
 
Omfattar: 
− tillverkning av vägg-, golv- och trottoarplattor, mosaikbitar o.d. av keramiskt material (kakel och klinker) 
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Omfattar inte: 
− tillverkning av eldfasta keramiska varor, jfr 26.260 
 
26.4 Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel 
 
26.40 Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel 
 
26.400 Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel 
 
Omfattar: 
− tillverkning av byggvaror av tegel såsom murtegel, takpannor, skorstenspipor, ledningsrör, rännor och 

rördelar 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av eldfasta byggvaror av keramiskt material, jfr 26.260 
− tillverkning av trottoar- och golvplattor av keramiskt material, jfr 26.300 
 
26.5 Tillverkning av cement, kalk och gips 
 
26.51 Tillverkning av cement 
 
26.510 Tillverkning av cement 
 
Omfattar: 
− tillverkning av cementklinker och hydraulisk cement inkl. portlandcement, aluminatcement, slaggcement 

och superfosfatcement 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av tandcement, jfr 24.420 
− tillverkning av eldfast murbruk och cement etc., jfr 26.260 
− tillverkning av cementvaror, jfr 26.6 
− tillverkning av fabriksblandad betong, jfr 26.630 
− tillverkning av murbruk, jfr 26.640 
 
26.52 Tillverkning av kalk 
 
26.520 Tillverkning av kalk 
 
Omfattar: 
− tillverkning av osläckt kalk, släckt kalk och hydraulisk kalk 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av bränd dolomit 
 
26.53 Tillverkning av gips 
 
26.530 Tillverkning av gips 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av varor av gips, jfr 26.6 
 
26.6 Tillverkning av varor av betong, cement och gips 
 
26.61 Tillverkning av betongvaror för byggändamål 
 
26.611 Tillverkning av lättbetongvaror 
 
Omfattar: 
− tillverkning av varor för byggändamål av lättbetong såsom takplattor, golvplattor, väggplattor, murstenar, 

rör o.d. 
− tillverkning av monteringsfärdiga konstruktionsdetaljer av lättbetong för bygg- och anläggningsarbeten 
 
26.619 Tillverkning av övriga betongvaror för byggändamål 
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Omfattar: 
− tillverkning av varor för byggändamål av betong (ej lättbetong), cement eller konstgjord sten såsom 

takplattor, golvplattor, väggplattor, murstenar, rör o.d. 
− tillverkning av monteringsfärdiga byggnader av betong (ej lättbetong) 
− tillverkning av konstruktionsdetaljer av betong (ej lättbetong) för bygg- och anläggningsarbeten 
− tillverkning av sliprar av betong 
 
26.62 Tillverkning av gipsvaror för byggändamål 
 
26.620 Tillverkning av gipsvaror för byggändamål 
 
Omfattar: 
− tillverkning av skivor, plattor och liknande varor av gips för byggändamål 
 
26.63 Tillverkning av fabriksblandad betong 
 
26.630 Tillverkning av fabriksblandad betong 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av eldfast cement, jfr 26.260 
 
26.64 Tillverkning av murbruk 
 
26.640 Tillverkning av murbruk 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av eldfast murbruk, jfr 26.260 
 
26.65 Tillverkning av fibercementvaror 
 
26.650 Tillverkning av fibercementvaror 
 
Omfattar: 
− tillverkning av plattor, skivor, block och liknande byggvaror av vegetabiliska fibrer, halm, spån, flis etc., 

agglomererade med cement, gips eller annat mineraliskt bindemedel 
− tillverkning av varor av asbest- och cellulosacement o.d. 
 
26.66 Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips 
 
26.660 Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips 
 
26.7 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för byggnads- och prydnadsändamål 
 
26.70 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för byggnads- och prydnadsändamål 
 
26.701 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för byggnadsändamål 
 
Omfattar: 
− huggning, sågning, formning och annan bearbetning av sten till block, plattor, gatsten, kantsten, 

trottoarsten, taksten och liknande stenvaror 
 
Omfattar inte: 
− framställning av grovhuggen sten, jfr 14.110 
− tillverkning av kvarnstenar, slipstenar o.d., jfr 26.810 
 
26.709 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för prydnadsändamål 
 
Omfattar: 
− huggning, sågning, formning och annan bearbetning av sten till gravvårdar, ornament och liknande 
 
Omfattar inte: 
− framställning av grovhuggen sten, jfr 14.110 
− tillverkning av kvarnstenar, slipstenar o.d., jfr 26.810 
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26.8 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 
 
26.81 Slipmedelstillverkning 
 
26.810 Slipmedelstillverkning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av kvarnstenar, slipstenar, slipskivor o.d. samt naturliga eller konstgjorda slipmedel, inkl. 

slipmedel på mjukt underlag 
 
26.82 Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter 
 
26.821 Tillverkning av varor av sten- och mineralull 
 
Omfattar: 
− tillverkning av slaggull, stenull o.d. mineralull samt varor därav 
 
26.829 Diverse övrig tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter 
 
Omfattar: 
− tillverkning av varor av asfalt 
− tillverkning av asbestfibrer och varor därav 
− tillverkning av bearbetad glimmer och varor därav 
− tillverkning av konstgjord korund 
− tillverkning av andra, ej förut nämnda varor av mineraliska ämnen 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av glasull (glasfiber) och varor därav, jfr 26.140, 17.250 
 
Underavdelning DJ 
METALLFRAMSTÄLLNING OCH METALLVARUTILLVERKNING 
 
27 STÅL- OCH METALLFRAMSTÄLLNING 
 
27.1  Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 

 
27.10  Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 

 
27.100  Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 

 
Omfattar: 
− framställning av tackjärn och spegeljärn i tackor, block eller andra obearbetade fomer 
− framställning av ferrolegeringar 
− framställning av halvfabrikat av järn och olegerat stål 
− framställning av göt, andra obearbetade former och halvfabrikat av rostfritt eller annat legerat stål 
− framställning av vinkelstänger och profiler av rostfritt eller annat legerat stål 
− framställning av stång av rostfritt eller annat legerat stål 
− framställning av kallvalsade platta (breda) produkter av järn eller olegerat stål 
− framställning av vinkelstänger och profiler av järn eller olegerat stål 
− framställning av stång av järn eller olegerat stål 
− framställning av spont 
− framställning av material för järnvägsräls 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av koks, jfr 23.100 
− tillverkning av stålrör, varm- och kallformade, jfr 27.220 
− tillverkning av kallformade stålstång, -band och -tråd och andra kallformade stålprodukter, jfr 27.310, 

27.320, 27.340, 27.330 
− tillverkning av kallvalsade platta (smala) produkter, jfr 27.320 
− beläggning, överdragning av metall, jfr 28.510 
 
27.2 Tillverkning av järn- och stålrör 
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27.21 Tillverkning av gjutjärnsrör 
 
27.210 Tillverkning av gjutjärnsrör 
 
Omfattar: 
− tillverkning av rör och rördelar av gjutjärn  
 
27.22 Tillverkning av stålrör 
 
27.220 Tillverkning av stålrör 
 
Omfattar: 
− tillverkning av stålrör (och ihåliga profiler) med söm 
− tillverkning av sömlösa stålrör (och ihåliga profiler), även försedda med överdrag 
− tillverkning av rördelar av stål såsom flänsar, stumsvetsrördelar, gängade knärör, böjar och muffar  
 
27.3 Annan primärbearbetning av järn och stål  

 
27.31 Tillverkning av kalldragen stålstång 
 
27.310 Tillverkning av kalldragen stålstång 
 
Omfattar: 
− tillverkning av kalldragen stålstång och kalldragna profiler av stål 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av kalldragen stålstång och kalldragna profiler, försedda med överdrag 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av ihåliga profiler av stål, jfr 27.220 
− tillverkning av dragen ståltråd, jfr 27.340 
 
27.32 Tillverkning av kallvalsade stålband 
 
27.320 Tillverkning av kallvalsade stålband 
 
Omfattar: 
− tillverkning av kallvalsade platta (smala) produkter i rullar eller längder 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av kallvalsade stålband, försedda med överdrag 
 
27.33 Tillverkning av andra kallformade produkter av stål 
 
27.330 Tillverkning av andra kallformade produkter av stål 
 
Omfattar: 
− tillverkning av profilerade, valsade platta produkter, formade eller färdigbehandlade i kallt tillstånd 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av profilerade, valsade platta produkter med överdrag 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av ihåliga profiler av stål, jfr 27.220 
 
27.34 Tillverkning av dragen ståltråd 
 
27.340 Tillverkning av dragen ståltråd 
 
Omfattar: 
− tillverkning av kalldragen ståltråd 
 
27.4 Framställning av andra metaller än järn 
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27.41 Framställning av ädla metaller 
 
27.410 Framställning av ädla metaller 
 
Omfattar: 
− framställning av ädla metaller (guld, silver, platina o.d.), obearbetade eller i form av halvfabrikat eller 

pulver 
− framställning av oädel metall med plätering av ädelmetall 
 
27.42 Framställning av aluminium 
 
27.420 Framställning av aluminium 
 
Omfattar: 
− framställning av aluminium utifrån aluminiumoxid, avfall eller skrot av aluminium  
− framställning av aluminiumlegeringar 
− framställning av halvfabrikat av aluminium såsom pulver, stång, tråd, plåt, band, folier och rör 
 
27.43 Framställning av bly, zink och tenn 
 
27.430 Framställning av bly, zink och tenn 
 
Omfattar: 
− framställning av bly, zink och tenn ur malm eller avfall eller skrot 
− framställning av bly-, zink- och tennlegeringar 
− framställning av halvfabrikat av bly, zink och tenn såsom pulver, stång, tråd, plåt, band, folier och rör 
 
 
27.44 Framställning av koppar 
 
27.440 Framställning av koppar 
 
Omfattar: 
− framställning av koppar ur malm eller avfall och skrot 
− framställning av kopparlegeringar 
− tillverkning av smälttråd eller smältlameller 
− framställning av halvfabrikat av koppar såsom pulver, stång, tråd, plåt, band, folier och rör 
 
27.45 Framställning av andra metaller 
 
27.450 Framställning av andra metaller 
 
Omfattar: 
− framställning av krom, mangan, nickel och andra, förut ej nämnda icke-järnmetaller ur malm eller avfall 

och skrot  
− framställning av halvfabrikat av dessa metaller såsom pulver, stång, tråd, plåt, band, folier och rör 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av nickelskärsten 
− framställning av legeringar grundade på metaller inom 27.450 
 
27.5 Gjutning av järn och metall 
 
Omfattar: 
− tillverkning av halvfabrikat och diverse gjutgods framställda för beställaren enligt dennes specifikationer 
 
Omfattar inte: 
− gjutning som sker i anslutning till tillverkning av metallvaror, jfr huvudgrupp 28-36 
 
27.51 Gjutning av järn 
 
27.510 Gjutning av järn 
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Omfattar även: 
− gjutning av produkter av aducerjärn 
 
27.52 Gjutning av stål 
 
27.520 Gjutning av stål 
 
27.53 Gjutning av lättmetall 
 
27.530 Gjutning av lättmetall 
 
27.54 Gjutning av andra metaller 
 
27.540 Gjutning av andra metaller 
 
Omfattar: 
− gjutning av tungmetall eller ädelmetall  
 
28 TILLVERKNING AV METALLVAROR UTOM MASKINER OCH APPARATER 
 
28.1 Byggnadsmetallvarutillverkning 
 
28.11 Tillverkning av metallstommar och delar därav 
 
28.110 Tillverkning av metallstommar och delar därav 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av stöttor, material till byggnadsställningar och liknande utrustning av metall för användning 

vid byggnadsarbeten, i gruvor eller annan industri 
− tillverkning av monteringsfärdiga byggnader av metall såsom manskapsbaracker, moduler till 

utställningshallar etc. 
− installation (uppförande) av egentillverkade metallstommar 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar o.d. av metall, jfr 28.120 
− tillverkning av fartygssektioner, jfr 35.110 
 
28.12 Tillverkning av byggnadselement av metall 
 
28.120 Tillverkning av byggnadselement av metall 
 
Omfattar: 
− tillverkning av dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och grindar av 

metall 
 
28.2 Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall; tillverkning av 

radiatorer och pannor för centraluppvärmning 
 
28.21 Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall 
 
28.210 Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall 
 
Omfattar: 
− tillverkning av cisterner, tankar, kar och liknande behållare av metall med en rymd av mer än 300 l 
− tillverkning av behållare av metall, avsedda för komprimerad eller till vätska förtätad gas 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av behållare av metall med en rymd av högst 300 l, jfr 28.710, 28.720 
− tillverkning av godsbehållare (containrar) för transport, jfr 34.200 
 
28.22 Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning 
 
28.220 Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning 
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28.3 Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning 
 
28.30 Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning 
 
28.300 Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av hjälpapparater för användning tillsammans med ånggeneratorer 
− tillverkning av kärnreaktorer och delar till sådana 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av isotopseparatorer, jfr 29.569 
 
28.4 Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi 
 
28.40 Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi 
 
28.400 Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi 
 
Omfattar: 
− smidning, pressning, prägling, valsning, dragning o.d. formning av metall  
− pulvermetallurgi 
 
Omfattar inte: 
− smidning, pressning, valsning och dragning o.d. formning av metall som sker i anslutning till tillverkning 

av metallvaror, jfr huvudgrupp 28-36 
 
28.5 Beläggning och överdragning av metall; metallegoarbeten 
 
28.51 Beläggning och överdragning av metall 
 
28.510 Beläggning och överdragning av metall 
 
Omfattar: 
− plätering, anodisering o.d. av metall 
− värmebehandling av av metall 
− avgradning, blästring, trumling, polering och rengöring av metall 
− färgning och etsning av metall 
− överdragning av metall med andra material än metall 
− härdning, putsning av metall 
 
Omfattar inte: 
−  beläggning och överdragning av metall som sker i anslutning till tillverkning av metallvaror, jfr 

huvudgrupp 28-36 
− plätering med ädel metall på oädla metaller, jfr 27.410 
− tjänster ”medan-du-väntar”, jfr 52.740 
 
28.52 Metallegoarbeten 
 
28.520 Metallegoarbeten 
 
Omfattar: 
− arborrning, svarvning, fräsning, skavning, hyvling, läppning, driftning, planing, sågning, slipning, 

skärpning, svetsning, skarvning o.d. av arbetsstycken av metall  
− skärning av och skrivning på metaller med laser 
− allmänt mekaniskt underhåll och reparationer av maskiner 
 
Omfattar inte: 
−  bearbetning av metall som sker i anslutning till tillverkning, jfr huvudgrupp 28-36 
 
28.6 Tillverkning av bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror 
 
28.61 Tillverkning av bestick 
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28.610 Tillverkning av bestick 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av rakknivar, rakhyvlar, rakblad 
− tillverkning av saxar och hårklippningsmaskiner 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av skärstål för maskiner, jfr 28.622 
− tillverkning av kökskärl, fat, tallrikar o.d. av basmetaller, jfr 28.759 
− tillverkning av bestick av ädel metall, jfr 36.220 
  
28.62 Tillverkning av verktyg och redskap 
 
28.621 Tillverkning av formverktyg 
 
Omfattar: 
− tillverkning av dragskivor och matriser för dragning och strängpressning av metall 
− tillverkning av utbytbara verktyg för handverktyg eller maskiner för pressning eller stansning 
− tillverkning av andra utbytbara formverktyg för handverktyg eller maskiner 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av handredskap, jfr 28.629 
− tillverkning av motordrivna handverktyg, jfr 29.410 
 
28.622 Tillverkning av skärverktyg 
 
Omfattar: 
− tillverkning av utbytbara verktyg för handverktyg eller maskiner för borrning, fräsning eller svarvning 
− tillverkning av knivar och skärstål för handverktyg eller maskiner 
− tillverkning av plattor, skär, stavar o.d. delar av hårdmetall till verktyg 
− tillverkning av andra utbytbara skärverktyg för handverktyg eller maskiner 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av handredskap, jfr 28.629 
− tillverkning av motordrivna handverktyg, jfr 29.410 
 
28.629 Tillverkning av övriga verktyg och redskap 
 
Omfattar: 
− tillverkning av spadar, grepar, krattor, yxor o.d. handredskap (utom bestick) 
− tillverkning av sågar och sågblad 
− tillverkning av hammare, filar, raspar, tänger, handborrar, handhyvlar o.d. ej motordrivna handverktyg och 

andra, förut ej nämnda verktyg och redskap 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av bestick, jfr 28.610 
− tillverkning av utbytbara verktyg för handverktyg eller maskiner, jfr 28.621, 28.622 
− tillverkning av motordrivna handverktyg, jfr 29.410 
 
28.63 Tillverkning av lås och gångjärn 
 
28.630 Tillverkning av lås och gångjärn 
 
Omfattar: 
− tillverkning av hänglås och andra lås, gångjärn, knäppen, byglar, nycklar 
 
28.7 Annan metallvarutillverkning 
 
28.71 Tillverkning av stålfat o.d. behållare 
 
28.710 Tillverkning av stålfat o.d. behållare 
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Omfattar: 
− tillverkning av behållare av järn eller stål med en rymd av högst 300 l  
− tillverkning av fat, burkar, ämbar, dunkar, hinkar av järn eller stål 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av tankar och cisterner och liknande behållare av metall med en rymd av mer än 300 l, jfr 

28.210 
− tillverkning av konservburkar o.d., jfr 28.720 
 
28.72 Tillverkning av lättmetallförpackningar 
 
28.720 Tillverkning av lättmetallförpackningar 
 
Omfattar: 
− tillverkning av burkar, konservburkar (även av icke lättmetall), tuber, flaskor, askar och liknande behållare 

av lättmetall 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av proppar, kapsyler o.d. av metall 
 
28.73 Tillverkning av metalltrådvaror 
 
28.730 Tillverkning av metalltrådvaror 
 
Omfattar: 
− tillverkning av tråd, kablar, flätade band o.d. av metall 
− tillverkning av varor av metalltråd såsom taggtråd, galler, nät, metalltrådsduk 
− tillverkning av spik och nålar 
 
28.74 Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar 
 
28.740 Tillverkning av nitar, skruvar, kedjor och fjädrar 
 
Omfattar: 
− tillverkning av nitar, underläggsbrickor (inkl. fjäderbrickor) och liknande ogängade artiklar 
− tillverkning av skruvar, bultar, muttrar 
− tillverkning av fjädrar och fjäderblad 
− tillverkning av kättingar och kedjor 
 
28.75 Övrig metallvarutillverkning 
 
28.751 Tillverkning av diskbänkar, sanitetsgods m.m. av metall för byggändamål 
 
Omfattar: 
− tillverkning av sanitetsgods av metall såsom badkar, diskbänkar, tvättställ o.d. 
  
28.759 Diverse övrig metallvarutillverkning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av hushållsartiklar av oädel metall: 
 ⋅ kokkärl, stekpannor och andra icke-elektriska redskap, fat och kärl för köks- eller bordsbruk 
 ⋅ mindre artiklar samt tillbehör såsom krokar, spännen, möbelbeslag  
 ⋅ stålull, diskbollar, putsvantar o.d. 
− tillverkning av mindre kontors- och skrivbordsartiklar i oädel metall 
− tillverkning av kassaskåp, förvaringsfack till kassavalv samt armerade eller på annat sätt förstärkta dörrar 
− tillverkning av värjor, sablar, bajonetter, lansar och liknande vapen 
− tillverkning av fartygspropellrar 
− tillverkning av diverse andra varor av oädel metall såsom: 
 ⋅ hatthyllor 
 ⋅ stegar 
 ⋅ skyddshjälmar 
 ⋅ skyltar, namnplåtar, adressplåtar o.d. 
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Underavdelning DK 
TILLVERKNING AV MASKINER SOM EJ INGÅR I ANNAN UNDER-
AVDELNING 
 
29 TILLVERKNING AV MASKINER SOM EJ INGÅR I ANNAN UNDERAVDELNING 
 
29.1 Tillverkning av maskiner för alstrande och användning av mekanisk kraft utom motorer 

för luftfartyg och fordon 
 
29.11 Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon 
 
29.110 Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon 
 
Omfattar: 
− tillverkning av förbränningskolvmotorer och delar härtill (utom för flygplan och motorfordon), bl.a. 

fartygs- och båtmotorer inkl. utombordsmotorer, motorer för järnvägsdrift 
− tillverkning av turbiner och delar härtill 
 
Omfattar även: 
− underhåll och reparation av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av elektriska generatoraggregat, jfr 31.100 
− tillverkning av elektrisk utrustning och elektriska komponenter till förbränningsmotorer, jfr 31.610 
− tillverkning av framdrivningsmotorer för fordon inkl. motorcyklar, jfr 34.100 
− tillverkning av turbojet- och turbopropmotorer, jfr 35.300 
  
29.12 Tillverkning av pumpar och kompressorer 
 
29.120 Tillverkning av pumpar och kompressorer  
 
Omfattar: 
− tillverkning av luft- eller vakuumpumpar, kompressorer för luft eller andra gaser 
− tillverkning av vätskepumpar, även försedda med mätanordning 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av hydrauliska motorer och tryckluftsmotorer 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av hydraulisk kraftöverföringsutrustning, jfr 29.140 
 
29.13 Tillverkning av kranar och ventiler 
 
29.130 Tillverkning av kranar och ventiler 
 
Omfattar: 
− tillverkning av kranar och ventiler o.d. av metall eller plast för rörledningar, ångpannor, tankar, kar, inkl. 

reducerventiler och termostatreglerande kranar och ventiler 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av ventiler av ohärdat vulkat gummi, glas eller keramiska material, jfr 25.130, 26.150, 26.240 
− tillverkning av tillufts- och frånluftsventiler till förbränningsmotorer, jfr 34.300, 35.300 
 
29.14 Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 
 
29.140 Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 
 
Omfattar: 
− tillverkning av kullager och rullager samt delar härtill 
− tillverkning av hydraulisk kraftöverföringsutrustning 
− tillverkning av mekanisk kraftöverföringsutrustning såsom transmissionsaxlar, vevaxlar, vevar, kamaxlar, 

lagerhus och glidlager 
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− tillverkning av kuggtransmissioner och friktionstransmissioner, växellådor och andra utväxlingar, inkl. 
momentväxlar 

− tillverkning av friktionskopplingar och andra axelkopplingar 
− tillverkning av svänghjul och remskivor 
 
29.2 Tillverkning av andra maskiner för allmänt ändamål 
 
29.21 Tillverkning av ugnar och brännare 
 
29.210 Tillverkning av ugnar och brännare 
 
Omfattar: 
− tillverkning av industri- och laboratorieugnar, inkl. förbränningsugnar 
− tillverkning av brännare 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av icke-elektriska bakugnar, jfr 29.530 
− tillverkning av maskiner för torkning av lantbruksprodukter, jfr 29.530 
− tillverkning av maskiner för torkning av trä, pappersmassa, papper eller papp, jfr 29.569 
− tillverkning av ugnar för hushåll, jfr 29.719 
− tillverkning av steriliseringsapparater för sjukvård och laboratorier, jfr 33.101 
 
29.22 Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 
 
29.220 Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar 
 
Omfattar: 
− tillverkning av handmanövrerade eller motordrivna maskiner och apparater för lyftning, lastning, lossning 

eller annan hantering: 
 ⋅ taljor och lyftblock, vinschar, ankarspel och domkrafter 
 ⋅ lyftkranar, andra kranar, mobila portallyftare 
 ⋅ truckar med lyftanordningar eller annan hanteringsutrustning 
 ⋅ mekaniska manipulatorer och industrirobotar, speciellt konstruerade för lyftning, lastning, lossning eller 

annan hantering 
− tillverkning av transportörer, pneumatiska elevatorer  
− tillverkning av hissar och rulltrappor 
− tillverkning av linbanor och skidliftar 
 
Omfattar även: 
− underhåll av hissar och rulltrappor 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av grävmaskiner och lastare med skopa, jfr 29.520 
− tillverkning av kontinuerligt gående godselevatorer och godstransportörer för användning under jorden, 

jfr 29.520 
− tillverkning av industrirobotar med brett användningsområde, jfr 29.569 
− tillverkning av kranbilar, pontonkranar, järnvägskranvagnar, jfr 34.100, 35.110, 35.200 
− installation av hissar och rulltrappor, jfr 45.310 
 
29.23 Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll 
 
29.230 Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll 
 
Omfattar: 
− tillverkning av diskar, skyltskåp, montrar o.d. med kyl- eller frysaggregat 
− tillverkning av värmepumpar 
− tillverkning av värmeväxlare 
− tillverkning av luftkonditioneringsapparater 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av maskiner för torkning av lantbruksprodukter, jfr 29.530 
− tillverkning av kyl- och frysutrustning för hushållsbruk, jfr 29.711 
− tillverkning av hushållsfläktar, jfr 29.719 
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29.24 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 
 
29.240 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål 
 
Omfattar: 
− tillverkning av vågar (med undantag av vågar, känsliga för 0,05 g eller mindre) 
− tillverkning av maskiner och apparater för filtrering och rening av vätskor och gaser 
− tillverkning av apparater för utsprutning, spridning och finfördelning av vätskor eller pulver 
− tillverkning av maskiner och apparater för förpackning och inslagning av varor, för påfyllning, tillslutning, 

kapsylering och etikettering 
− tillverkning av maskiner och apparater för rengöring och torkning av flaskor eller andra kärl 
− tillverkning av maskiner och apparater för destillering och rektifiering 
− tillverkning av gasgeneratorer 
− tillverkning av centrifuger 
− tillverkning av försäljningsautomater för varor 
− tillverkning av diverse andra, förut ej nämnda maskiner för allmänt ändamål 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av apparater för spridning av vatten eller bekämpningsmedel, avsedda för jordbruk, 

trädgårdsskötsel eller skogsbruk, jfr 29.320 
− tillverkning av mjölkseparatorer, jfr 29.530 
− tillverkning av torkningsmaskiner för textilvaror, jfr 29.540 
− tillverkning av hushållsfläktar, jfr 29.719 
− tillverkning av vågar, känsliga för 0,05 g eller mindre, jfr 33.200 
 
29.3 Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskniner 
 
29.31 Tillverkning av traktorer 
 
29.310 Tillverkning av traktorer 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av bandtraktorer, jfr 29.520 
− tillverkning av dragfordon för påhängsvagnar, jfr 34.100 
− tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar för vägtrafik, jfr 34.200 
 
29.32 Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner 
 
29.320 Tillverkning av andra jord- och skogsbruksmaskiner 
 
Omfattar: 
− tillverkning av gräsklippningsmaskiner och slåttermaskiner 
− tillverkning av självlastande eller självlossande släpfordon och påhängsvagnar, avsedda för jordbruk, 

trädgårdsskötsel eller skogsbruk 
− tillverkning av maskiner och redskap för jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk, avsedda för jordens 

beredning eller odling såsom plogar, gödselspridare, såmaskiner, harvar etc. 
− tillverkning av maskiner och redskap för skörd eller tröskning såsom skördemaskiner, skördetröskor, 

maskiner för sortering etc. 
− tillverkning av mjölkningsmaskiner 
− tillverkning av apparater för spridning av vatten eller bekämpningsmedel, avsedda för jordbruk, 

trädgårdsskötsel eller skogsbruk  
− tillverkning av diverse andra maskiner och redskap för lantbruk: 
 ⋅ maskiner för beredning av djurfoder etc. 
 ⋅ maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt eller andra lantbruksprodukter 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av icke motordrivna handverktyg som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller 

skogsbruk, jfr 28.629 
− tillverkning av truckar, försedda med lyftutrustning, jfr 29.220 
− tillverkning av mjölkseparatorer, jfr 29.530 
− tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar för vägtrafik, jfr 34.200 
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29.4 Tillverkning av verktygsmaskiner 
 
29.41 Tillverkning av motordrivna handverktyg 
 
29.410 Tillverkning av motordrivna handverktyg 
 
Omfattar: 
− tillverkning av tryckluftsdrivna eller motordrivna handverktyg 
− tillverkning av delar till kedjesågar; delar till tryckluftsverktyg; delar till handverktyg med icke-elektrisk 

motor  
− tillverkning av delar till handverktyg med elektrisk motor 
 
29.42 Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning 
 
29.420 Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning med laser och liknande; fleroperationsmaskiner 

och liknande 
− tillverkning av svarvar, borrmaskiner och fräsmaskiner för metallbearbetning 
− tillverkning av andra verktygsmaskiner för metallbearbetning 
− tillverkning av delar och tillbehör till verktygsmaskiner för metallbearbetning 
 
29.43 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 
 
29.430 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 
 
Omfattar: 
− tillverkning av verktygsmaskiner för bearbetning av sten, trä och liknande hårda material; pressar för 

tillverkning av spånskivor och liknande 
− tillverkning av verktyg för hård- och mjuklödning med svetsar, maskiner och apparater för anlöpning och 

varmsprutning 
− tillverkning av verktygshållare och frikopplande gänghuvud 
− tillverkning av arbetshållare för verktygsmaskiner 
− tillverkning av delningsdockor och andra specifika fastsättningsdon för verktygsmaskiner 
− tillverkning av delar och tillbehör till verktygsmaskiner för bearbetning av trä, kork, hårdgummi och 

liknande hårda material 
− tillverkning av delar och tillbehör till svetsutrustning 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av utbytbara verktyg för handverktyg eller maskiner, jfr 28.621, 28.622 
− tillverkning av gjutmaskiner, metallvalsmaskiner o.d., jfr 29.510 
− tillverkning av gruv- och byggmaskiner, jfr 29.520 
 
29.5 Tillverkning av andra specialmaskiner 
 
29.51 Tillverkning av maskiner för metallurgi 
 
29.510 Tillverkning av maskiner för metallurgi 
 
Omfattar: 
− tillverkning av maskiner och utrustning för bearbetning av varm metall såsom konvertrar, götkokiller, 

gjutskänkar, gjutmaskiner 
− tillverkning av metallvalsverk och valsar till sådana valsverk 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av gjutformar och andra formar för metall (andra än götkokiller) samt tillverkning av 

maskiner för produktion av gjutformar, jfr 29.569 
 
29.52 Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 
 
29.520 Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 
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Omfattar: 
− tillverkning av borrningsmaskiner och maskiner för tunneldrivning 
− tillverkning av maskiner för sortering, siktning, avskiljning, tvättning etc. av jord, sten, malm eller andra 

mineraliska ämnen 
− tillverkning av betong- och murbruksblandare 
− tillverkning av bladschaktmaskiner, väghyvlar, skrapor, stampmaskiner, vägvältar, grävmaskiner och 

lastare 
− tillverkning av pålningsmaskiner och påluppdragningsmaskiner, asfalt- och betongbeläggningsmaskiner 

etc.  
 
Omfattar även: 
− tillverkning av bandtraktorer 
− tillverkning av snöplogar och snöslungor 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av lyftanordningar, jfr 29.220 
− tillverkning av traktorer med hjul, jfr 29.310, 34.100 
− tillverkning av verktygsmaskiner för bearbetning av sten, jfr 29.430 
− tillverkning av bilar med betongblandare, jfr 34.100 
 
29.53 Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror 
 
29.530 Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror 
 
Omfattar: 
− tillverkning av maskiner för torkning av lantbruksprodukter 
− tillverkning av mejerimaskiner 
− tillverkning av maskiner som används inom kvarnindustrin 
− tillverkning av pressar, krossar o.d. för framställning av vin, maltdrycker, cider, fruktsafter o.d. 
− tillverkning av bagerimaskiner eller maskiner för tillverkning av makaroner, spagetti o.d. 
− tillverkning av maskiner och apparater för industriell beredning eller tillverkning av matvaror, 

konfektyrer, kakao och choklad, socker, kött och fjäderfä, frukt, bär, nötter, köksväxter, fisk, skaldjur o.d. 
− tillverkning av maskiner för extrahering och beredning av animaliska och vegetabiliska fetter och oljor 
− tillverkning av maskiner och apparater för beredning av tobak och för tillverkning av cigaretter, cigarrer, 

pip- och tuggtobak samt snus 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av spisar och ugnar, ej hushålls- 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av maskiner för förpackning eller inslagning av varor samt vågar, jfr 29.240 
− tillverkning av maskiner för rengöring eller sortering av ägg, frukt och andra lantbruksprodukter, jfr 

29.320 
 
29.54 Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror 
 
29.540 Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror 
 
Omfattar: 
− tillverkning av textilmaskiner: 
 ⋅ maskiner för beredning av konstfibermaterial, textilfibrer eller textilgarn 
 ⋅ maskiner för spinning 
 ⋅ maskinvävstolar och manuella vävstolar 
 ⋅ stickmaskiner 
 ⋅ maskiner för tillverkning av knutna nät, tyll, spetsar, broderier o.d. 
− tillverkning av hjälpmaskiner och tillbehör till textilmaskiner 
− tillverkning av maskiner för efterbehandling av textilvaror: 
 ⋅ maskiner för tvättning, torkning, färgning etc. 
 ⋅ maskiner för rullning, vikning och skärning av textilvävnader 
− tillverkning av symaskiner och symaskinsnålar 
− tillverkning av maskiner för beredning av hudar, skinn och läder samt för tillverkning eller reparation av 

skodon och andra lädervaror  
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Omfattar inte: 
− tillverkning av tvätt- och torkmaskiner för hushåll, jfr 29.711 
− tillverkning av elektriska strykjärn, jfr 29.719 
 
29.55 Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp 
 
29.550 Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp 
 
Omfattar: 
− tillverkning av maskiner för tillverkning av massa av fibrösa cellulosahaltiga material eller för tillverkning 

och efterbehandling av papper eller papp 
− tillverkning av maskiner för tillverkning av varor av pappersmassa, papper eller papp 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av maskiner för torkning av trä, pappersmassa, papper eller papp, jfr 29.569 
 
29.56 Tillverkning av övriga specialmaskiner 
 
29.561 Tillverkning av plast- och gummibearbetningsmaskiner 
 
Omfattar: 
− tillverkning av maskiner för bearbetning av gummi och plast eller för tillverkning av varor av gummi och 

plast 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av maskiner för bearbetning av hårdgummi eller hårdplast, jfr 29.430 
 
29.569 Diverse övrig tillverkning av specialmaskiner 
 
Omfattar: 
− tillverkning av maskiner för typgjutning, typsättning  
− tillverkning av bokbinderimaskiner 
− tillverkning av tryckpressar 
− tillverkning av formflaskor för metallgjuterier, bottenplattor till gjutformar, gjutmodeller, gjutformar och 

andra formar för metall, hårdmetall, glas, mineraliska ämnen, gummi och plast 
− tillverkning av maskiner för torkning av trä, pappersmassa, papper och papp 
− tillverkning av torktumlare 
− tillverkning av diverse specialmaskiner: 
 ⋅ maskiner för sammansättning av elektriska eller elektroniska lampor, rör eller blixtlampor i höljen 
 ⋅ maskiner för tillverkning av glas eller bearbetning av glas i varmt tillstånd 
 ⋅ maskiner och apparater för isotopisk separation 
 ⋅ maskiner för tillverkning av tågvirke och linor etc. 
  
Omfattar inte: 
− tillverkning av maskiner för bearbetning av glas i kallt tillstånd, jfr 29.430 
− tillverkning av hushållsmaskiner och -apparater, jfr 29.71 

 
29.6 Tillverkning av vapen och ammunition 
 
29.60 Tillverkning av vapen och ammunition 
 
29.600 Tillverkning av vapen och ammunition 
 
Omfattar: 
− tillverkning av stridsvagnar och andra motordrivna, pansrade stridsfordon 
− tillverkning av kanoner och annat artilleri samt missiler och anordningar härför 
− tillverkning av handeldvapen 
− tillverkning av krigsammunition 
− tillverkning av bomber, granater, torpeder, minor o.d. 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av vapen för sportskytte eller jakt, signalpistoler och liknande artiklar samt ammunition härtill 
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Omfattar inte: 
− tillverkning av tändhattar, sprängkapslar och signalraketer, jfr 24.610 
− tillverkning av värjor, sablar, bajonetter och liknande vapen, jfr 28.759 
− tillverkning av pansrade motorfordon för värdetransporter, jfr 34.100 
 
29.7 Tillverkning av hushållsmaskiner och hushållsapparater som ej ingår i annan huvudgrupp 
 
29.71 Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater 
 
29.711 Tillverkning av kyl- och frysskåp, tvättmaskiner och andra vitvaror 
 
Omfattar: 
− tillverkning av kylskåp, frysar och annan kyl- och frysutrustning för hushåll 
− tillverkning av diskmaskiner för hushåll 
− tillverkning av tvättmaskiner för hushåll 
− tillverkning av torktumlare för hushåll 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av kylskåp, frysar och annan kyl- och frysutrustning, ej hushålls-, jfr 29.230 
− tillverkning av diskmaskiner, ej hushålls-, jfr 29.240 
− tillverkning av tvättmaskiner, ej hushålls-, jfr 29.540 
− tillverkning av torktumlare, ej hushålls-, jfr 29.569 
− tillverkning av stryk- och pressmaskiner, ej hushålls-, jfr 29.540 
 
29.719 Tillverkning av övriga elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater 
 
Omfattar: 
− tillverkning av elektromekaniska hushållsapparater såsom dammsugare, golvbonare, kvarnar för 

köksavfall, maskiner för malning eller blandning av livsmedel, fruktsaftpressar, konservöppnare, 
elektriska rakapparater, elektriska tandborstar, slipmaskiner, ventilations- eller cirkulationskåpor 

− tillverkning av elektriska värmeapparater för hushåll såsom elektriska varmvattenberedare, elektriska 
värmekuddar och dynor, hårtorkar, locktänger, elektriska stryk- och pressjärn, elektriska apparater för 
rumsuppvärmning och fläktning; elektriska ugnar, mikrovågsugnar, spisar, kokplattor, brödrostar, kaffe- 
och tebryggare, grillar och rostar, elektriska värmemotstånd etc. 

 
Omfattar inte: 
− tillverkning av symaskiner, jfr 29.540 
− tillverkning av spisar och ugnar, ej hushålls-, jfr 29.530 
 
29.72 Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater 
 
29.720 Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater 
 
Omfattar: 
− tillverkning av icke-elektriska maskiner och apparater för hushåll såsom kaminer, spisar, grillar och 

gaskök  
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av spisar o.d., ej hushålls-, jfr 29.530 
 
Underavdelning DL 
TILLVERKNING AV EL- OCH OPTIKPRODUKTER 
 
30 TILLVERKNING AV KONTORSMASKINER OCH DATORER 
 
30.0 Tillverkning av kontorsmaskiner och datorer 
 
30.01 Tillverkning av kontorsmaskiner 
 
30.010 Tillverkning av kontorsmaskiner 
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Omfattar: 
− tillverkning av skrivmaskiner och ordbehandlingsmaskiner 
− tillverkning av hektografer, stencilapparater, adresseringsmaskiner 
− tillverkning av räknemaskiner, kassakontrollapparater, frankostämplingsmaskiner, biljettmaskiner och 

liknande maskiner och apparater 
− tillverkning av maskiner för sortering, räkning eller förpackning av mynt, maskiner för kuvertering eller 

sortering av post, pennformerare, hålslag och häftapparater etc. 
− tillverkning av fotokopieringsapparater 
 
Omfattar inte: 
− underhåll och reparationer av kontors- och bokföringsmaskiner, jfr 72.500 
 
30.02 Tillverkning av datorer och annan informationsbehandlingsutrustning 
 
30.020 Tillverkning av datorer och annan informationsbehandlingsutrustning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av maskiner för automatisk databehandling inkl. mikrodatorer: 
 ⋅ digitalmaskiner 
 ⋅ analogimaskiner 
 ⋅ hybridmaskiner 
− tillverkning av perifera enheter: 
 ⋅ skrivare, terminaler o.d. 
 ⋅ magnetiska och optiska läsare 
 ⋅ maskiner för kopiering av data i kodad form till datamedier 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av elektroniska komponenter till datorer, jfr 32.100 
− tillverkning av datorspel, jfr 36.500 
− underhåll och reparationer av datorer och databehandlingsutrustning, jfr 72.500 
 
31 TILLVERKNING AV ANDRA ELEKTRISKA MASKINER OCH ARTIKLAR 
 
31.1 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer 
 
31.10 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer 
 
31.100 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer 
 
Omfattar: 
− tillverkning av elektriska motorer, generatorer, statiska omformare och transformatorer 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av generatorer eller tändnings- och startutrustning till motorfordon, jfr 31.610 
− tillverkning av dioder, jfr 32.100 
 
31.2 Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 
 
31.20 Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 
 
31.200 Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater 
 
Omfattar: 
− tillverkning av elektriska apparater för brytning, omkoppling o.d. av elektriska kretsar, strömställare, 

reläer, smältsäkringar, stötvågsfilter, stickproppar, uttag, lamphållare, kopplingsdosor 
− tillverkning av tavlor, paneler, hyllor, bänkar, skåp o.d., avsedda att användas som elektriska manöver- 

och kopplingsorgan 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av tråd och kabel utan elektrisk isolering, jfr 27.4, 28.730 
− tillverkning av kol- och grafitelektroder, jfr 31.620  
− tillverkning av manöver- eller kopplingsorgan för trådtelefoni och trådtelegrafi, jfr 32.200 
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31.3 Tillverkning av elektrisk tråd och kabel 
 
31.30 Tillverkning av elektrisk tråd och kabel 
 
31.300 Tillverkning av elektrisk tråd och kabel 
 
Omfattar: 
− tillverkning av isolerad tråd, kabel och andra isolerade elektriska ledare, även försedda med 

kopplingsanordningar 
− tillverkning av optiska fiberkablar för kodad dataöverföring: för telekommunikationer, television, 

reglering, datateknik o.d. 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av tråd och kabel utan elektrisk isolering, jfr 27.4, 28.730 
− tillverkning av tändstiftskabelsatser och andra kabelsatser som används i motorfordon, luftfartyg eller 

fartyg, jfr 31.610 
− tillverkning av optiska fibrer och fiberkablar i vilka varje enskild fiber inte är försedd med eget hölje, jfr 

33.400 
 
31.4 Batteri- och ackumulatortillverkning 
 
31.40 Batteri- och ackumulatortillverkning 
 
31.400 Batteri- och ackumulatortillverkning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av galvaniska element och batterier 
− tillverkning av elektriska ackumulatorer samt separatorer till sådana ackumulatorer 
 
31.5 Tillverkning av belysningsarmatur, glödlampor och lysrör 
 
31.50 Tillverkning av belysningsarmatur, glödlampor och lysrör 
 
31.501 Tillverkning av belysningsarmatur 
 
Omfattar: 
− tillverkning av belysningsarmatur och andra belysningsartiklar: 

⋅ tak-, vägg-, bords- och golvlampor, även icke elektriska 
⋅ bärbara elektriska lampor med egen kraftkälla 
⋅ ljusskyltar och namnplåtar med belysning  
⋅ annan elektrisk belysningsarmatur för belysning utomhus av öppna platser eller trafikleder 
⋅ julgransbelysningar o.d. 

 
31.502 Glödlamps- och lysrörstillverkning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av elektriska glödlampor och lysrör, bl.a.: 

⋅ lampor för ultraviolett eller infrarött ljus 
⋅ båglampor 
⋅ blixtljuslampor, blixtkuber etc. 

 
31.6 Övrig tillverkning av elapparatur 
 
31.61 Tillverkning av övrig elapparatur för motorer och fordon 
 
31.610 Tillverkning av övrig elapparatur för motorer och fordon 
 
Omfattar: 
− tillverkning av tändnings- och startutrustning till förbränningsmotorer: tändstift, tändmagneter, 

tändgeneratorer, svänghjulsmagneter, strömfördelare, tändspolar, startmotorer (även tjänstgörande som 
generatorer), andra generatorer etc. 

− tillverkning av elektrisk belysnings- och signalutrustning av sådana slag som används till cyklar eller 
motorfordon: lyktor, signalhorn, sirener 



 

 
79

− tillverkning av elsystem för motorfordon 
− tillverkning av elektriska vindrutetorkare samt avfrostnings- och avimningsanordningar 
− tillverkning av cykelgeneratorer 
  
31.62 Diverse övrig tillverkning av elapparatur 
 
31.620 Diverse övrig tillverkning av elapparatur 
 
Omfattar: 
− tillverkning av elektrisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning för järnvägar och 

spårvägar, motorvägar, vägar och gator, floder, kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller flygfält 
− tillverkning av elektriska signalapparater, akustiska eller visuella (ej till motorfordon) 
− tillverkning av elektromagneter, permanentmagneter samt varor avsedda att tjänstgöra som 

permanentmagneter efter magnetisering 
− tillverkning av elektriska isolatorer, ej av glas eller keramiskt material 
− tillverkning av isolerdetaljer för elektriska maskiner eller apparater, ej av plast eller keramiskt material 
− tillverkning av kol- eller grafitelektroder 
− tillverkning av elektriska isolerrör samt förbindningsdetaljer till sådana, av oädel metall, invändigt belagda 

med isolermaterial 
− tillverkning av diverse elektriska maskiner och apparater såsom partikelacceleratorer, signalgeneratorer, 

mindetektorer, elektriska detonatorer etc. 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av sprutpistoler, jfr 29.240 
− tillverkning av motordrivna gräsklippningsmaskiner, jfr 29.320 
− tillverkning av elektriska rakapparater, jfr 29.719 
− tillverkning av elektronrör (glödkatodrör, kallkatodrör och fotokatodrör), jfr 32.100 
− tillverkning av instrument och apparater för medicinskt och dentalt bruk, jfr 33.101 
− tillverkning av mekaniska eller elektromagnetiska signal-, säkerhets- och trafikövervakningsanordningar 

för järnvägar etc., jfr 35.200 
  
32 TILLVERKNING AV TELEPRODUKTER 
 
32.1 Tillverkning av elektroniska komponenter 
 
32.10 Tillverkning av elektroniska komponenter 
 
32.100 Tillverkning av elektroniska komponenter 
 
Omfattar: 
− tillverkning av elektronrör (glödkatodrör, kallkatodrör och fotokatodrör): bildrör för televisionsmottagare, 

rör till televisionskameror, bildomvandlarrör och bildförstärkarrör, mikrovågsrör, mottagar- och 
förstärkarrör etc. 

− tillverkning av dioder, transistorer och liknande halvledarkomponenter  
− tillverkning av ljuskänsliga halvledarkomponenter, inkl. fotoelektromotoriska celler såsom enskilda 

solceller 
− tillverkning av monterade piezoelektriska kristaller 
− tillverkning av elektroniska integrerade kretsar och andra elektroniska mikrokretsar 
− tillverkning av tryckta kretsar 
− tillverkning av elektriska kondensatorer, fasta eller variabla 
− tillverkning av elektriska motstånd, inkl. reostater och potentiometrar, och andra elektroniska komponenter 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av värmemotstånd, jfr 29.719 
− tillverkning av elektriska transformatorer, jfr 31.100 
− tillverkning av strömbrytare, jfr 31.200 
 
32.2 Tillverkning av radio- och TV-sändare samt apparater för trådtelefoni och trådtelegrafi 
 
32.20 Tillverkning av radio- och TV-sändare samt apparater för trådtelefoni och trådtelegrafi 
 
32.200 Tillverkning av radio- och TV-sändare samt apparater för trådtelefoni och trådtelegrafi 
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Omfattar: 
− tillverkning av apparater för sändning av television inkl. tillverkning av reläapparater samt 

televisionssändare för industriell användning 
− tillverkning av televisionskameror 
− tillverkning av apparater för sändning av rundradio 
− tillverkning av apparater för sändning av radiotelefoni och radiotelegrafi: 

⋅ fasta sändare och sändare med inbyggd utrustning för mottagning, mobiltelefoner, mobilradio, telefax 
etc. 

− tillverkning av elektriska apparater för trådtelefoni och trådtelegrafi: 
⋅ telefonapparater, telefon- och telegrafväxlar 
⋅ andra apparater för bärfrekvenssystem; morsenycklar och liknande sändare, telex och teleprintrar, 

morseupptagningsapparater, bildöverföringsapparater etc. 
− tillverkning av utrustning för datakommunikation såsom routrar, hubbar och switchar 
 
Omfattar även: 
− installation av telekommunikationssystem 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av elektroniska komponenter, jfr 32.100 
− dragningar av elledningar i byggnader, jfr 45.310 
− reparation av mobiltelefoner, jfr 52.740 
 
32.3 Tillverkning av radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning och återgivning av 

ljud och videosignaler 
 
32.30 Tillverkning av radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning och återgivning av 

ljud och videosignaler 
 
32.300  Tillverkning av radio- och TV-mottagare samt apparater för upptagning och återgivning av 

ljud och videosignaler 
 
Omfattar: 
− tillverkning av televisionsmottagare inkl videomonitorer och videoprojektorer 
− tillverkning av videoapparater för inspelning eller återgivning, inkl. videokameror, dvd-brännare och 
 dvd-spelare 
− tillverkning av digitala kameror för fotografering 
− tillverkning av rundradiomottagare 
− tillverkning av bandspelare och andra apparater för ljudinspelning inkl. automatiska telefonsvarare, 

inspelningsapparater för kassetter o.d. 
− tillverkning av skivtallrikar, skivspelare, kassettbandspelare, cd-spelare o.d. 
− tillverkning av mikrofoner, högtalare, hörtelefoner och huvudhörtelefoner, förstärkare och 

ljudförstärkaranläggningar 
− tillverkning av pickuper, tonarmar, magnethuvuden, plattor för skivtallrikar, antenner, antennreflektorer 

och antennrotorer, konvertrar för kabel-TV, dekodrar 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av ljud-elektroakustiska apparater, sändarkontrollenheter för internkommunikation, apparater 

för simultantolkning, elektroniska röstningssystem, konferenssystem, bärbara ljudsystem 
 
Omfattar inte: 
− utgivning av grammofonskivor, cd- och dvd-skivor samt inspelade video- eller ljudband, jfr 22.140 
− reproduktion av inspelningar, jfr 22.3  
− tillverkning av inspelningsmedier, jfr 24.650 
 
33 TILLVERKNING AV PRECISIONSINSTRUMENT, MEDICINSKA OCH OPTISKA 

INSTRUMENT SAMT UR 
 
33.1 Tillverkning av medicinsk, kirurgisk och ortopedisk utrustning 
 
33.10 Tillverkning av medicinsk, kirurgisk och ortopedisk utrustning 
 
33.101 Tillverkning av medicinsk utrustning och instrument 
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Omfattar: 
− tillverkning av instrument och apparater för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk: 

⋅ apparater för elektrodiagnostik såsom elektrokardiografer, utrustning för ultraljudsdiagnostik, 
scintigrafer, tandläkarborrmaskiner, steriliseringsapparater, oftalmologiska instrument 

⋅ injektionssprutor, kanyler, suturnålar o.d.  
− tillverkning av apparater baserade på utnyttjandet av röntgen-, alfa-, beta- eller gammastrålar, även för 

annat än medicinskt bruk: röntgenrör, högspänningsgeneratorer, manöverpulpeter, skärmar samt bord etc. 
− tillverkning av möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk såsom operations- och 

undersökningsbord, sjukhussängar med mekaniska anordningar, tandläkarstolar, frisörstolar och liknande 
stolar som kan vridas, lutas bakåt och höjas/sänkas 

− tillverkning av apparater för mekanoterapi, massageapparater, apparater för psykotekniska 
undersökningar, ozonterapi, syreterapi, aerosolterapi eller konstgjord andning samt andra 
andningsapparater, inkl. gasmasker etc. 

− tillverkning av ortopediska artiklar: kryckor, skor, medicinskkirurgiska gördlar och bråckband, spjälor, 
konstgjorda kroppsdelar (utom tandproteser), hörapparater, hjärtstimulatorer (pacemakers) etc. 

 
Omfattar inte: 
− tillverkning av tandcement, jfr 24.420 
− tillverkning av termometrar, jfr 33.200 
− tillverkning av synkorrigerande glasögon samt av optiska mikroskop, jfr 33.400 
− tillverkning av tandproteser, jfr 33.102 
 
33.102 Tillverkning av tandproteser 
 
33.2 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, navigering och 

andra ändamål utom industriell processtyrning 
 
33.20 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, navigering och 

andra ändamål utom industriell processtyrning 
 
33.200 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, kontroll, provning, navigering och 

andra ändamål utom industriell processtyrning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av vågar, känsliga för 0,05 g eller mindre, även tillhörande vikter 
− tillverkning av ritinstrument och räkneinstrument  
− tillverkning av mikroskop, andra än optiska mikroskop och diffraktionskameror 
− tillverkning av oscilloskop, spektrumanalysapparater, överhöringsmätare, apparater för mätning eller 

kontroll av spänning, strömstyrka, resistans  
− tillverkning av instrument för mätning eller kontroll av icke-elektriska storheter 
− tillverkning av radarapparater 
− tillverkning av instrument och apparater för navigering, meteorologi och geofysik och liknande utrustning 
− tillverkning av förbruknings- och produktionsmätare för gaser, vätskor eller elektricitet 
− tillverkning av maskiner och apparater för prövning av hårdhet, hållfasthet, sammanpressbarhet, elasticitet 

eller andra mekaniska egenskaper hos material 
− tillverkning av instrument och apparater för fysikalisk eller kemisk analys 
− tillverkning av instrument och apparater för mätning eller kontroll av gasers eller vätskors strömning, nivå, 

tryck o.d. 
− tillverkning av diverse andra instrument, apparater och maskiner för mätning eller kontroll: 

⋅ hydrometrar, termometrar, termostater, barometrar, varvräknare, taxametrar, stegräknare, takometrar 
⋅ maskiner för balansering av mekaniska delar, provbänkar etc. 

 
Omfattar inte: 
− tillverkning av pumpar försedda med mätanordning, jfr 29.120 
− tillverkning av medicinsk utrustning och instrument, jfr 33.101 
− tillverkning av instrument för styrning av industriella processer, jfr 33.300 
− tillverkning av kikare (binokulära och monokulära) och liknande optiska instrument, jfr 33.400 
− tillverkning av optiska mikroskop, jfr 33.400 
 
33.3 Tillverkning av instrument för styrning av industriella processer 
 
33.30 Tillverkning av instrument för styrning av industriella processer 
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33.300 Tillverkning av instrument för styrning av industriella processer 
 
Omfattar: 
− utformning och montering av system för kontinuerlig processstyrning (även för automatiska 

produktionsanläggningar bestående av olika maskiner, driftanordningar och apparater för centraliserad 
styrning) 

 
33.4 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 
 
33.40 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 

 
33.400 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning 

 
Omfattar: 
− tillverkning av optiska element, även omonterade: 

⋅ linser, prismor, speglar, färgfilter, polariserande skivor och andra optiska element, oavsett material 
⋅ optiska fibrer och fiberkablar, andra än sådana enl. 31.300, för överföring av bilder eller ljus 
⋅ glasögonlinser och kontaktlinser 
⋅ bågar och infattningar för glasögon 
⋅ glasögon o.d. 

− tillverkning av optiska instrument: 
⋅ optiska mikroskop, inkl. sådana för mikrofotografering, mikrokinematografi eller mikroprojektering, 

förstoringsglas etc. 
⋅ kikare, teleskop, kikarsikten, astronomiska instrument etc. 
⋅ lasrar, andra än laserdioder 

− tillverkning av fotografisk och kinematografisk utrustning: 
⋅ kameror 
⋅ stillbildsprojektorer, förstorings- och förminskningsapparater 
⋅ blixtljusapparater med gasurladdningslampa (elektronblixt) 
⋅ apparater och utrustning för foto- eller kinolaboratorier 

 
Omfattar inte: 
− tillverkning av optiska fiberkablar för kodad dataöverföring, jfr 31.300 
− tillverkning av blixtljuslampor, blixtkuber o.d., jfr 31.502 
− tillverkning av televisionskameror, jfr 32.200 
− tillverkning av digitala kameror för fotografering, jfr 32.300 
− tillverkning avvideokameror, jfr 32.300 
− tillverkning av optiska mät- och kontrollinstrument, jfr 33.200 
− tillverkning av mikroskop, andra än optiska, jfr 33.200 
− tillverkning av fotokemiska produkter, jfr 24.640 
− tillverkning av optiska element av glas som inte är optiskt bearbetade, jfr 26.150 
 
33.5 Urtillverkning 
 
33.50 Urtillverkning 
 
33.500 Urtillverkning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av klockor och ur av alla slag, även ur till instrumentpaneler 
− tillverkning av urfoder och andra höljen 
− tillverkning av apparater för registrering av tid på dygnet samt apparater för mätning, registrering eller 

annan indikering av tidsintervaller, t.ex. parkeringsmätare, tidkontrollur, tidstämpelur etc. 
− tillverkning av andra urdelar såsom fjädrar, stenar, urtavlor, verkbottnar och bryggor, visare, urglas av alla 

slag 
− tillverkning av urarmband av metall samt andra delar 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av urarmband av icke-metall eller av ädel metall, jfr 19.200, 36.220 
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Underavdelning DM 
TILLVERKNING AV TRANSPORTMEDEL 
 
34 TILLVERKNING AV MOTORFORDON, SLÄPFORDON OCH PÅHÄNGSVAGNAR 
 
34.1 Motorfordonstillverkning 
 
34.10 Motorfordonstillverkning 
 
34.100 Motorfordonstillverkning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av bilar och andra motorfordon, konstruerade huvudsakligen för personbefordran 
− tillverkning av motorfordon för godsbefordran: 

⋅ varubilar, lastbilar, traktorer med påhängsvagnar, dumprar för användning i terräng etc. 
− tillverkning av motorfordon för befordran av passagerare i kollektivtrafik  
− tillverkning av motorer till motorfordon 
− tillverkning av underreden försedda med motor till motorfordon 
− tillverkning av andra motorfordon: 

⋅ fordon för golfbanor och liknande fordon 
⋅ amfibiefordon 
⋅ kranbilar 
⋅ brandbilar 
⋅ bilar med betongblandare 

 
Omfattar även: 
− tillverkning av motorer till motorcyklar, mopeder och skotrar 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av motorcyklar, skotrar och mopeder, jfr 35.410 
− tillverkning av traktorer, jfr 29.310, 29.520 
− tillverkning av karosserier till motorfordon, jfr 34.200 
− tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon, jfr 34.300 
− underhåll och reparation av motorfordon och motorer till motorfordon, jfr 50.20, 50.400 
 
34.2 Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar 
 
34.20 Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar 
 
34.200 Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar 
 
Omfattar: 
− tillverkning av karosserier inkl. förarhytter till motorfordon 
− utrustning av alla slags motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 
− tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar 
− tillverkning av containrar 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av självlastande eller självlossande släpfordon och påhängsvagnar för lantbruksändamål, jfr 

29.320 
 
34.3 Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer 
 
34.30 Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer 
 
34.300 Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon och motorer 
 
Omfattar: 
− tillverkning av olika delar och tillbehör till motorfordon: 

⋅ bromsar, växellådor, axlar, hjul, stötdämapare, kylare, ljuddämpare, avgasrör, katalysatorer, kopplingar, 
rattar, styrkolonner och styrhus 

− tillverkning av delar och tillbehör till motorfordonskarosserier: 
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 ⋅  säkerhetsbälten, krockkuddar, dörrar och stötfångare 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av tillufts- och frånluftsventiler till förbränningsmotorer 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av kompletta motorer till motorfordon, jfr 34.100 
− tillverkning av elapparatur för motorer och motorfordon, jfr 31.610 
− underhåll och reparation av motorfordon och motorer till motorfordon, jfr 50.20, 50.400 
− tillverkning av batterier till motorfordon, jfr 31.400 
  
35 TILLVERKNING AV ANDRA TRANSPORTMEDEL 
 
35.1 Byggande och reparation av fartyg och båtar 
 
35.11 Byggande och reparation av fartyg 
 
35.110 Byggande och reparation av fartyg 
 
Omfattar: 
− byggande av kryssningsfartyg, utflyktsfartyg, färjor, last- och tankfartyg, pråmar och andra fartyg för 

gods- eller personbefordran 
− byggande av krigsfartyg 
− byggande av fiskefartyg 
− byggande av bogserbåtar 
 
Omfattar även: 
− byggande av flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar 
− byggande av fyrskepp, flodsprutor, mudderverk, pontonkranar 
− tillverkning av flytdockor, flottar, tankar, kassuner, bryggor, bojar och sjömärken etc. 
− underhåll och reparation av fartyg inkl. el- och VVS-arbeten m.m. 
− ombyggnad av fartyg 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av fartygspropellrar, jfr 28.759 
− tillverkning, underhåll och reparation av fartygsmotorer, jfr 29.110 
− tillverkning av instrument för navigering, jfr 33.200 
− tillverkning av amfibiemotorfordon, jfr 34.100 
− byggande och reparation av fritidsbåtar, jfr 35.120 
− tillverkning av uppblåsbara båtar, jfr 35.120 
 
35.12 Byggande och reparation av fritidsbåtar 
 
35.120 Byggande och reparation av fritidsbåtar 
 
Omfattar: 
− byggande av segelbåtar med eller utan hjälpmotor 
− byggande av motorbåtar 
− byggande av andra nöjes- eller sportbåtar såsom roddbåtar, kanoter, kajaker, jollar 
− tillverkning av uppblåsbara båtar 
− underhåll och reparation av fritidsbåtar 
− ombyggnad av fritidsbåtar 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av båtpropellrar, jfr 28.759 
− tillverkning av båtmotorer, jfr 29.110 
− tillverkning av vindsurfingbrädor, jfr 36.400 
 
35.2 Tillverkning av rälsfordon 
 
35.20 Tillverkning av rälsfordon 
 
35.200 Tillverkning av rälsfordon 
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Omfattar: 
− tillverkning av lok 
− tillverkning av självgående vagnar för järnvägar eller spårvägar 
− tillverkning av vagnar för järnvägar eller spårvägar, inte självgående: 

⋅ personvagnar, godsvagnar, tankvagnar, vagnar med automatisk lossning, verkstadsvagnar, kranvagnar, 
tendrar etc. 

− tillverkning av delar till lok eller annan rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel: 
⋅ boggier, axlar och hjul, bromsapparater och delar till bromsapparater, dragkrokar och  andra 

kopplingsanordningar, buffertar, stötdämpare, underreden till vagnar och lok, karosserier, 
vagnförbindelser etc. 

− tillverkning av mekaniska och elektromagnetiska signal-, säkerhets- och trafikövervakningsanordningar 
för järnvägar, spårvägar, landsvägar, gator, floder, kanaler, parkeringsplatser, hamnanläggningar eller 
flygfält 

 
Omfattar även: 
− underhåll och reparation av rälsfordon 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av järnvägsräls, jfr 27.100 
− tillverkning samt underhåll och reparation av turbiner och motorer, jfr 29.110 
− tillverkning av elmotorer, jfr 31.100 
− tillverkning av elektrisk signalerings-, säkerhets- eller trafikövervakningsutrustning, jfr 31.620  
 
35.3 Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster 
 
35.30 Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster 
 
35.300 Tillverkning av luftfartyg och rymdfarkoster 
 
Omfattar: 
− tillverkning av flygplan konstruerade för person- och godsbefordran, för militära ändamål, för sport eller 

andra ändamål 
− tillverkning av helikoptrar 
− tillverkning av segel- och glidflygplan inkl. flygdrakar 
− tillverkning av ballonger och luftskepp 
− tillverkning av rymdfarkoster (inkl. satelliter) och bärraketer för rymdfarkoster, rymdsonder  
− tillverkning av delar och tillbehör till luftfartyg och rymdfarkoster 
− tillverkning av turbojet- och turbopropmotorer och delar därav 
− tillverkning av startanordningar och inbromsningsanordningar av sådana slag som används på 

hangarfartyg samt liknande utrustning 
− tillverkning av flygsimuleringsapparater 
 
Omfattar även: 
− underhåll och reparation av luftfartyg och motorer till luftfartyg 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av militära ballistiska robotar, jfr 29.600 
− tillverkning av tändningsdelar och övrig elapparatur för förbränningsmotorer, jfr 31.610 
− tillverkning av instrument för mätning och kontroll till luftfartyg inkl. luftnavigationssystem, jfr 33.200 
− tillverkning av fallskärmar, jfr 17.403 
 
 
35.4 Tillverkning av motorcyklar och cyklar 
 
35.41 Tillverkning av motorcyklar 
 
35.410 Tillverkning av motorcyklar 
 
Omfattar: 
− tillverkning av motorcyklar, mopeder, skotrar samt cyklar försedda med hjälpmotor 
− tillverkning av sidvagnar 
− tillverkning av delar och tillbehör till motorcyklar, mopeder, skotrar 
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Omfattar inte: 
− tillverkning av motorer till motorcyklar, mopeder och skotrar, jfr 34.100 
− tillverkning av delar till motorcykelmotorer, jfr 34.300 
− tillverkning av cyklar och invalidfordon, jfr 35.420, 35.430 
− underhåll och reparation av motorcyklar, mopeder, skotrar, jfr 50.400 
 
35.42 Tillverkning av cyklar 
 
35.420 Tillverkning av cyklar 
 
Omfattar: 
− tillverkning av tvåhjuliga cyklar och andra cyklar, inkl. trehjuliga transportcyklar, utan motor 
− tillverkning av delar och tillbehör till cyklar 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av cyklar försedda med hjälpmotor, jfr 35.410 
− tillverkning av trehjuliga leksakscyklar, jfr 36.500 
− underhåll och reparation av cyklar, jfr 52.740 
 
35.43 Tillverkning av invalidfordon 
 
35.430 Tillverkning av invalidfordon 
 
Omfattar: 
− tillverkning av rullstolar och andra invalidfordon med eller utan motor eller annan 

framdrivningsanordning 
− tillverkning av delar och tillbehör till rullstolar och andra invalidfordon 
 
35.5 Övrig transportmedelstillverkning 
 
35.50 Övrig transportmedelstillverkning 
 
35.500 Övrig transportmedelstillverkning 
 
Omfattar: 
− tillverkning av skottkärror, bagagevagnar, handkärror, dragtruckar, trallor etc. 
− tillverkning av fordon, avsedda att dragas av djur etc. 
 
Underavdelning DN 
ÖVRIG TILLVERKNING 
 
36 TILLVERKNING AV MÖBLER; ANNAN TILLVERKNING 
 
36.1 Tillverkning av möbler 
 
36.11 Tillverkning av sittmöbler och säten 
 
36.110 Tillverkning av sittmöbler och säten 
 
Omfattar: 
− tillverkning av stolar och andra sittmöbler till kontor, verkstäder och hem, oavsett material 
− tillverkning av stolar och andra sittmöbler till teatrar, biografer o.d., oavsett material 
− tillverkning av säten till fordon, oavsett material 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av stolar och sittmöbler för utomhusbruk 
− tillverkning av delar till stolar och andra sittmöbler 
− slutbehandling av sittmöbler såsom möbelstoppning 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, jfr 33.101 
− reparation av säten till motorfordon, jfr 50.202 
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36.12 Tillverkning av andra kontors- och butiksmöbler 
 
36.120 Tillverkning av andra kontors- och butiksmöbler 
 
Omfattar: 
− tillverkning av specialmöbler till butiker: diskar och kassamöbler, utställningsmontrar, hyllor etc. 
− tillverkning av verkstadsmöbler (utom sittmöbler) 
− tillverkning av kontorsmöbler (utom sittmöbler) 
− tillverkning av möbler för kyrkor, skolor och restauranger (utom sittmöbler) 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, jfr 33.101 
− tillverkning av belysningsarmatur, glödlampor och lysrör, jfr 31.501, 31.502 
 
36.13 Tillverkning av andra köksmöbler 
 
36.130 Tillverkning av andra köksmöbler 
 
Omfattar: 
− tillverkning av köksskåp och andra köksmöbler (utom sittmöbler) 
 
36.14 Tillverkning av andra möbler 
 
36.140 Tillverkning av andra möbler 
 
Omfattar: 
− tillverkning av möbler (utom sittmöbler) avsedda för sovrum, vardagsrum, badrum, trädgårdar, t.ex. bord, 

byråer, skåp och sängar 
 
Omfattar även: 
− slutbehandling av sådana möbler såsom sprejning, målning, fransk polering samt stoppning och klädsel 

(utom sittmöbler) 
− reparation av möbler 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av kontors-, butiks- och köksmöbler, jfr 36.120, 36.130 
− tillverkning av belysningsarmatur, glödlampor och lysrör, jfr 31.50 
− tillverkning av möbler för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt bruk, jfr 33.101  
 
36.15 Tillverkning av madrasser 
 
36.150 Tillverkning av madrasser 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av resårbottnar till sängar 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av uppblåsbara madrasser i textilmaterial, jfr 17.403 
− tillverkning av uppblåsbara madrasser i mjukgummi, jfr 25.130 
− tillverkning av kuddar, möbelpuffar, dynor, täcken eller duntäcken, jfr 17.403 
 
36.2 Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror 
 
36.21 Prägling av mynt  
 
36.210 Prägling av mynt  
 
Omfattar: 
− tillverkning av mynt, inkl. mynt som används som lagligt betalningsmedel, av ädelmetall eller ej 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av medaljer av ädelmetall eller oädel metall med överdrag av ädelmetall, jfr 36.220 
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36.22 Tillverkning av smycken och andra guld- och silversmedsvaror 
 
36.220 Tillverkning av smycken och andra guld- och silversmedsvaror 
 
Omfattar: 
− produktion av bearbetade pärlor 
− produktion av bearbetad ädelsten och halvädelsten 
− slipning och polering av diamanter o.d. ädelstenar 
− tillverkning av smycken av ädla metaller eller ädelmetalldoublé, ädelstenar, halvädelstenar och pärlor 
− tillverkning av bijouterivaror av ädelmetall eller av oädel metall med plätering av ädelmetall 
− tillverkning av urarmband av ädelmetall 
− tillverkning av guldsmedsvaror av ädelmetall eller ädelmetalldoublé 
 
Omfattar även: 
− gravering o.d. i ädelmetall 
− tillverkning av medaljer av ädelmetall eller oädel metall med överdrag av ädelmetall 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av urfoder, jfr 33.500 
− tillverkning av bijouterivaror av oädel metall, ej pläterade med ädelmetall, jfr 36.610 
 
36.3 Tillverkning av musikinstrument 
 
36.30 Tillverkning av musikinstrument 
 
36.300 Tillverkning av musikinstrument 
 
Omfattar: 
− tillverkning av stränginstrument 
− tillverkning av stränginstrument med klaviatur, även självspelande pianon 
− tillverkning av piporglar med klaviatur; orgelharmonier och liknande klaviaturinstrument med 

metalltungor 
− tillverkning av dragspel o.d. instrument, även munspel 
− tillverkning av andra blåsinstrument 
− tillverkning av slaginstrument 
− tillverkning av musikinstrument hos vilka ljudet förstärks på elektrisk väg 
− tillverkning av speldosor, orkestrion, positiv, kallioper, mekaniska sångfåglar etc. 
− tillverkning av delar och tillbehör till musikinstrument: taktmätare, stämgafflar, stämpipor, strängar, 

plattor och rullar till mekaniska instrument etc. 
 
Omfattar även: 
− tillverkning av visselpipor, signalhorn och andra ljudsignalredskap som blåses med munnen 
 
Omfattar inte: 
− utgivning och reproduktion av inspelade video- eller ljudband samt grammofon-, cd- och dvd-skivor, jfr 

22.140, 22.3 
− tillverkning av mikrofoner, förstärkare, högtalare, hörlurar och liknande apparater, jfr 32.300 
− tillverkning av bandspelare, grammofoner o.d., jfr 32.300 
− tillverkning av leksaksinstrument, jfr 36.500 
− pianostämning, jfr 52.740 
 
36.4 Tillverkning av sportartiklar 
 
36.40 Tillverkning av sportartiklar 
 
36.400 Tillverkning av sportartiklar 
 
Omfattar: 
− tillverkning av sportartiklar för inom- och utomhusaktiviteter: 

⋅ hårda, mjuka och uppblåsbara bollar 
⋅ racketar, slagträn och klubbor 
⋅ skidor, bindningar och stavar 
⋅ vindsurfingbrädor 
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⋅ sportfiskeutrustning 
⋅ utrustning till jakt, bergsklättring etc. 
⋅ sporthandskar och sporthjälmar av läder 
⋅ simbassänger och plaskdammar 
⋅ skridskor och rullskridskor 
⋅ utrustning för gymnastiksalar och gym samt idrottsutrustning 

 
Omfattar inte: 
− tillverkning av segel, jfr 17.403 
− tillverkning av sportkläder, jfr 18 
− tillverkning av sadelmakeriarbeten och seldon, jfr 19.200 
− tillverkning av sportskor, jfr 19.300 
− tillverkning av vapen och ammunition, jfr 29.600 
− byggande av sportbåtar o.d., jfr 35.120 
− tillverkning av biljardbord och bowlingutrustning, jfr 36.500 
− tillverkning av ridpiskor, jfr 36.630 
 
36.5 Tillverkning av spel och leksaker 
 
36.50 Tillverkning av spel och leksaker 
 
36.500 Tillverkning av spel och leksaker 
 
Omfattar: 
− tillverkning av dockor och dockkläder samt tillbehör 
− tillverkning av leksaksdjur 
− tillverkning av leksaksfordon med hjul, avsedda för barn, t.ex. trehjulingar, sparkcyklar och trampbilar 
− tillverkning av leksaksinstrument 
− tillverkning av artiklar till sällskapslekar och sällskapsspel 
− tillverkning av spelkort 
− tillverkning av flipperspel och spelautomater för spelhallar, biljardbord, bord för kasinon samt automatiska 

kägelresare för bowlinghallar 
− tillverkning av datorspel 
− tillverkning av skalenliga modeller o.d., byggsatser med modeller av tåg, bilar, flygplan etc. 
− tillverkning av pussel 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av cyklar, jfr 35.420 
− tillverkning av fest-, karnevals- och andra underhållningsartiklar, jfr 36.630 
− utgivning av programvara för dataspel, jfr 72.210 
 
36.6 Diverse övrig tillverkning 
 
36.61 Tillverkning av bijouterivaror 
 
36.610 Tillverkning av bijouterivaror 
 
Omfattar: 
− tillverkning av bijouterivaror utom av ädelmetall eller av oädel metall med plätering av ädelmetall 
 
36.62 Tillverkning av borstbinderiarbeten 
 
36.620 Tillverkning av borstbinderiarbeten 
 
Omfattar: 
− tillverkning av borstar, kvastar, viskor och penslar (även borstar som ingår som delar i maskiner, apparater 

eller fordon), mekaniska mattsopare utan motor samt golvmoppar och dammvippor, bindlar för 
borsttillverkning 

 
Omfattar även: 
− tillverkning av målningsrullar, målardynor, avtorkare o.d. av gummi eller annat mjukt material 
  
36.63 Diverse annan tillverkning 
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36.630 Diverse annan tillverkning 
 
 
Omfattar: 
− tillverkning av diverse varor: 

⋅ anilin- och färgpennor  
⋅ datum-, sigill- och pagineringsstämplar och liknade handstämplar, inkl. handverktyg för tryckning eller 

prägling av etiketter 
⋅ färgband till skrivmaskiner och färgdynor 
⋅ barnvagnar 
⋅ paraplyer, parasoll, promenadkäppar, piskor, ridpiskor, knappar, tryckknappar, blixtlås 
⋅ tändstickor, cigarettändare 
⋅ rökpipor, kammar, termosflaskor, peruker, lösskägg och lösögonbryn 
⋅ karuseller, gungor, skjutbanor och andra nöjesparksanordningar 
⋅ linoleummattor och hårda golvbeläggningar av textilmaterial 
⋅ stearinljus, paraffinljus, vaxljus o.d., konstgjorda blommor, frukter och blad, skämtartiklar, handsiktar, 

handsåll, provdockor  
⋅ diverse andra varor 

 
37 ÅTERVINNING 
 
Omfattar: 
− bearbetning av avfall och skrot och andra artiklar (använda eller oanvända) till returråvara i en mekanisk 

eller kemisk bearbetningsprocess. Typfallet är att insatsvaran består av avfall och skrot som kan vara 
sorterat eller osorterat men alltid olämpligt att använda direkt i en industriprocess. Slutprodukten är 
däremot lämpad för vidare bearbetning och skall anses vara en mellanprodukt men inte en slutlig ny 
produkt. 

 
Omfattar inte: 
− tillverkning av nya slutprodukter från returråvara, jfr 14-36 
− partihandel med avfall och skrot, inkl. insamling, sortering, demontering av använda varor såsom bilar 

för att återanvända delarna, (om-)packning, lagring och leverans, men utan någon verklig 
bearbetningsprocess, jfr 50, 51, 52 

− parti- eller detaljhandel med begagnade varor, jfr 50, 51.57, 52.509 
− hantering av avfall som inte skall återanvändas i industriella tillverkningsprocesser, utan bortskaffas, jfr 

90 
 
37.1 Återvinning av skrot och avfall av metall 
 
37.10 Återvinning av skrot och avfall av metall 
 
37.100 Återvinning av skrot och avfall av metall 
 
Omfattar: 
−  bearbetning av avfall och skrot och andra metallvaror till returråvara. Exempel på mekaniska och kemiska 

bearbetningsprocesser är: 
 ⋅ mekanisk sönderpressning av metallavfall såsom skrotade bilar, tvättmaskiner, cyklar o.d. med  
  efterföljande sortering och separering 
 ⋅ mekanisk förminskning av stora järnföremål såsom järnvägsvagnar o.d. 
 ⋅ sönderdelning av metallavfall, uttjänta fordon o.d. 
 ⋅ andra metoder för mekanisk behandling såsom skärning och pressning för att minska volymer 
 

Omfattar inte: 
− framställning av nya metaller eller nya slutprodukter av metall från (oberoende av om de är 

egentillverkade eller inte) returråvara av metall, jfr 27, 28 
− anläggningar för bildemontering, isärplockning av maskiner och datorer för att tillvarata de 

återanvändbara delarna o.d., inkl. handel med andrahandsdelar, jfr 50, 51.57, 52 
− bortskaffande av begagnade varor såsom kylskåp för destruktion av farligt avfall, jfr 90 
 
37.2 Återvinning av skrot och avfall av icke-metall 
 
37.20 Återvinning av skrot och avfall av icke-metall 
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37.200 Återvinning av skrot och avfall av icke-metall 
 
Omfattar: 
−  bearbetning av avfall och skrot av icke-metall samt av varor av icke-metall till returråvara. Exempel på 

bearbetningsprocesser är: 
⋅ regenerering av gummi från t.ex. uttjänta däck 
 ⋅ sortering och pelletering av plast 
⋅ bearbetning (tvättning, smältning, malning) av plast- eller gummiavfall till granulat 
 ⋅ återvinning av kemikalier ur kemiskt avfall 
⋅ krossning, rengöring och sortering av glas 
⋅ krossning, rengöring och sortering av annat avfall såsom rivningsavfall 
⋅ mekanisk krossning och malning av avfall från byggande och rivning av byggnader (inkl. virke) samt  
  asfalt 
⋅ bearbetning av använd matlagningsolja och -fett 
⋅ bearbetning av annat köksavfall och restsubstanser från livsmedel 
 

Omfattar inte: 
− framställning av nya slutprodukter från (oberoende av om de är egentillverkade eller inte) returråvara, jfr 

14-36 
− bearbetning av restsubstanser från livsmedel för att tillverka livsmedel, jfr 15 
−  bearbetning av slaktavfall för att framställa djurfoder, jfr 15.7 
− upparbetning av kärnbränsle och bearbetning av radiaktivt kärnavfall, jfr 23.300 
− tillverklning av komposter, jfr 24.150 
− partihandel med icke-metalliskt avfall och skrot, inkl. insamling, sortering, förpackning, hantering o.d., 

men utan en verklig bearbetningsprocess, jfr 51.573 
− förbränning, dumpning, nedgrävning o.d. av avfall, jfr 90 
− hantering och bortskaffande av radioaktivt avfall för avklingsningslagring från sjukhus o.d., jfr 90 
− hantering och bortskaffande av giftigt eller förorenat avfall, jfr 90 
− bortskaffande av mat-, dryckes- och tobaksavfall, jfr 90 
− avfallsbehandling i form av kompostering av växter i bortskaffningssyfte och med en tillhörande biprodukt 

(kompost), jfr 90.022 
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Avdelning E 
EL-, GAS-, VÄRME- OCH VATTENFÖRSÖRJNING 
 
Omfattar: 
− försörjning av elkraft, naturgas, ånga och vatten via permanent infrastruktur (nät) bestående av ledningar,  
 rör och rörledningar  
 
40 EL-, GAS-, ÅNG- OCH HETVATTENFÖRSÖRJNING 
 
40.1 Elförsörjning 
 
40.11 Generering av elektricitet 
 
40.110 Generering av elektricitet 
 
Omfattar: 

− drift av anläggningar som genererar elektrisk energi, inkl. värmekraft, kärnkraft, vattenkraft, gasturbin, 
diesel och med förnybara energikällor 

 
40.12 Överföring av elektricitet 
 
40.120 Överföring av elektricitet 
 
Omfattar: 
− drift av system för överföring av elektricitet från genereringsanläggningen till distributionssystemet 
 
40.13 Distribution av och handel med elektricitet 
 
40.131 Distribution av elektricitet 
 
Omfattar: 
− drift av distributionssystem (dvs. bestående av ledningar, stolpar, elmätare och installationskablar) som  
 leder elkraften från genereringsanläggningen eller överföringssystemet till kunden 
 
40.132 Handel med elektricitet 
 
Omfattar: 
− försäljning av elektricitet till kunden 
− aktiviteter hos mäklare eller agenter som agerar mellanhand vid försäljning av elektricitet via  
 kraftförsörjningssystem som drivs av andra 
 
40.2 Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät 
 
40.21 Framställning av gas 
 
40.210 Framställning av gas 
 
Omfattar: 
− framställning av gas för gasförsörjning av biprodukter från jordbruket eller av avfall eller genom 

förgasning av kol 
− framställning av gasformiga bränslen med specifika värmevärden, av olika gastyper inkl. naturgas, genom 

rening, blandning eller genom annan process  
 
Omfattar inte: 
− drift av koksugnar, jfr 23.100 
− tillverkning av raffinerade petroleumprodukter, jfr 23.200 
− tillverkning av industrigaser, jfr 24.110 
 
40.22 Distribution av och handel med gasformiga bränslen via rörnät 
 
40.220 Distribution av och handel med gasformiga bränslen via rörnät 
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Omfattar: 
− transport, distribution och leverans av gasformiga bränslen av alla slag via ett rörnät 
− försäljning av gas via rörnät 
− aktiviteter hos gasmäklare eller gasagenter som agerar mellanhand vid försäljning av gas via 

gasdistributionssystem som drivs av andra 
 
Omfattar inte: 
− försäljning av gasformiga bränslen i större partier eller i behållare, jfr 51.120, 51.510 
− transport av gaser via rörledning, jfr 60.300 
 
40.3 Ång- och hetvattenförsörjning m.m. 
 
40.30 Ång- och hetvattenförsörjning m.m. 
 
40.300 Ång- och hetvattenförsörjning m.m. 
 
Omfattar: 
− framställning och distribution av hetvatten och vattenånga från fjärrvärmeverk och kraftvärmeverk 
 
Omfattar även: 
− framställning och distribution av kallvatten och is för kylning 
 
41 VATTENFÖRSÖRJNING 
 
41.0 Vattenförsörjning 
 
41.00 Vattenförsörjning 
 
41.001 Grundvattenförsörjning 
 
Omfattar: 
− upptagning och rening av dricksvatten från grundvatten 
− upptagning och rening av icke drickbart vatten från grundvatten 
− distribution av vatten från grundvatten 
 
Omfattar inte: 
− drift av bevattningssystem för jordbruksändamål, jfr 01.410 
− behandling av avloppsvatten för att förhindra förorening, jfr 90.010, 90.030 
 
41.002 Ytvattenförsörjning 
 
Omfattar: 
− upptagning och rening av dricksvatten från ytvatten 
− upptagning och rening av icke drickbart vatten från ytvatten 
− distribution av vatten från ytvatten 
 
Omfattar även: 
− avsaltning av havsvatten för att framställa vatten som huvudprodukt 
 
Omfattar inte: 
− drift av bevattningssystem för jordbruksändamål, jfr 01.410 
− behandling av avloppsvatten för att förhindra förorening, jfr 90.010, 90.030 
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Avdelning F 
BYGGVERKSAMHET 
 
45 BYGGVERKSAMHET 
 
Omfattar: 
− allmän byggverksamhet, specialiserade bygg- och anläggningsarbeten för byggnader och anläggningar, 

bygginstallationer samt slutbehandling av byggnader 
− nybyggnation, reparationer, tillbyggnader och ombyggnader, uppförande av monteringsfärdiga byggnader 

eller konstruktioner på plats och uppförande av byggnader av tillfälligt slag 
 
Omfattar inte: 
− anläggning och skötsel av grönytor, jfr 01.410 
− uppförande eller installation av industriutrustning, jfr 29 
− uppförande av kompletta monteringsfärdiga byggnader eller konstruktioner från egentillverkade delar, av 

trä, plast eller metall, jfr 20.3, 25.2, 28.1  
− arkitektverksamhet, jfr 74.201 
− byggkonsultverksamhet, jfr 74.202 
− projektledning vid byggverksamhet, jfr 74.202 
 
45.1 Mark- och grundarbeten 
 
45.11 Rivning av hus; markarbeten 
 
45.110 Rivning av hus; markarbeten 
 
Omfattar: 
− rivning av byggnader och andra byggkonstruktioner 
− röjning av byggplatser 
− markarbeten: schaktning, utfyllning, utplaning, sprängning, dikning o.d. aktiviteter vid byggande av hus 

och anläggningar 
− iordningställande av gruvarbetsplatser genom borttagande av jordlager och annan preparering av 

mineralfyndigheter 
 
Omfattar även: 
− byggplatsdränering 
− dränering av skogs- och jordbruksarealer 
 
45.12 Markundersökning 
 
45.120 Markundersökning 
 
Omfattar: 
− provborrning och provtagning i samband med byggnads- och anläggningsarbete eller i samband med 

geofysiska, geologiska och liknande undersökningar 
 
Omfattar inte: 
− olje- och naturgasprospektering, geofysiska, geologiska och seismologiska undersökningar, jfr 74.202 
− produktionsborrning i anslutning till råpetroleum- och naturgasutvinning, jfr 11.200 
− brunnsborrning och -grävning, jfr 45.250 
 
45.2 Bygg- och anläggningsarbeten 
 
45.21 Uppförande av hus och andra byggnadsverk 
 
45.211 Byggande av hus 
 
Omfattar: 
− uppförande, ombyggnad och reparation av bostads-, butiks-, förvaltnings-, industri-, kontors- och andra 

husbyggnader 
 
Omfattar även: 
− uppförande av prefabricerade hus (ej egentillverkade) 
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Omfattar inte: 
− tillverkning av monteringsfärdiga trähus, jfr 20.301 
− bygginstallationer, jfr 45.3 
− slutbehandling av byggnader, jfr 45.4 
− arkitektverksamhet, jfr 74.201 
− byggkonsultverksamhet, jfr 74.202 
 
45.212 Uppförande av andra byggnadsverk 
 
Omfattar: 
− uppförande av olika slag av fasta anläggningar som: 

⋅ broar, viadukter, tunnlar och tunnelbanor 
⋅ linjenät för telekommunikation, rörsystem för transport av gas och vätska, kraftverk och 

eldistributionsanläggningar 
 ⋅ vatten- och avloppssystem 
 ⋅ sporthallar 
 ⋅ vindskydd, annonspelare etc. 
 
Omfattar inte: 
− arkitektverksamhet, jfr 74.201 
− byggkonsultverksamhet, jfr 74.202 
− projektledning för byggande, jfr 74.202 
− anläggning av idrottsanläggningar, utomhus, jfr 45.230 
 
45.22 Takarbeten 
 
45.221 Takarbeten av plåt 
 
45.229 Övriga takarbeten 
 
Omfattar: 
− takläggning, taktäckning med andra material än plåt 
− impregnering av tak 
 
Omfattar även: 
− vattentätning, inkl. vattenavvisande behandling av väggar 
 
45.23 Anläggning av motorvägar, vägar, flygfält och idrottsanläggningar 
 
45.230 Anläggning av motorvägar, vägar, flygfält och idrottsanläggningar 
 
Omfattar: 
− anläggning av motorvägar, vägar och gator, cykel- och gångvägar 
− anläggning av järnvägar 
− anläggning av flygfält 
− anläggning av utomhusanläggningar för fritidsändamål, idrottsarenor, stadion, tennisbanor, golfbanor o.d. 
 
Omfattar även: 
− målning av vägmarkeringar och markeringar på parkeringsplatser 
− beläggningsarbete på upphöjda huvudvägar, broar och tunnlar 
− uppsättning av vägräcken, trafikskyltar o.d. 
 
Omfattar inte: 
− förberedande mark- och grundarbeten, jfr 45.110 
 
45.24 Vattenbyggnad 
 
45.240 Vattenbyggnad 
 
Omfattar: 
− anläggning av: 
 ⋅ kanaler och andra vattenleder, hamnar, fritidsbåtshamnar (marinor), slussar etc. 
 ⋅ dammanläggningar, fördämningar 
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− muddring 
− arbete under vatten 
 
Omfattar inte: 
− anläggning av vatten- och avloppsledningar, jfr 45.212 
 
45.25 Andra bygg- och anläggningsarbeten 
 
45.250 Andra bygg- och anläggningsarbeten 
 
Omfattar: 
− byggnadsverksamhet som kräver specialkunskaper eller specialverktyg: 
 ⋅ pålning och andra grundarbeten 
 ⋅ brunnsborrning och -grävning 
 ⋅ håltagning i betong 
 ⋅ montering och installation av icke egentillverkade stålkonstruktioner 
 ⋅ murning och stenläggning 
 ⋅ montering av byggnadsställningar, inkl. uthyrning 
 ⋅ skorstensmurning och -montering samt anläggning av industriugnar 
 ⋅ avfuktning av byggnader 
 ⋅ lyftarbeten 
 ⋅ asbestsanering  
 ⋅ arbete med särskilda tillträdeskrav som kräver kunskaper om kättring och användning av tillhörande 

utrustning, dvs. höghöjdsarbete på höga konstruktioner 
 
Omfattar inte: 
− uthyrning av byggställningar utan montering, jfr 71.320 
 
45.3 Bygginstallationer 
 
45.31 Elinstallationer 
 
45.310 Elinstallationer 
 
Omfattar: 
− elektrisk installation i husbyggnader och anläggningar: 
 ⋅ elkablar och elarmatur 
 ⋅ telekablar 
 ⋅ elvärmesystem, inkl. solelanläggningar 
 ⋅ hissar och rulltrappor 
 ⋅ brand- och tjuvlarm 
 ⋅ antenner 
 ⋅ åskledare 
 
Omfattar inte: 
− installation av telekommunikationssystem, jfr 32.200 
 
45.32 Isoleringsarbeten 
 
45.320 Isoleringsarbeten 
 
Omfattar: 
− värme-, ljud- och vibrationsisoleringsarbeten 
 
45.33 VVS-arbeten 
 
45.331 Värme- och sanitetsarbeten 
 
Omfattar: 
− rör- och sanitetsinstallationer 
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Omfattar även: 
− installation av icke elektriska solfångare 
 
Omfattar inte : 
− installation av elektriska vämesystem, jfr 45.310 
 
45.332 Ventilationsarbeten 
 
Omfattar: 
− ventilations- och luftkonditioneringsarbeten 
 
45.333 Kyl- och frysinstallationsarbeten 
 
45.339 Övriga VVS-arbeten 
 
Omfattar: 
− gasinstallationsarbeten m.m. 
 
45.34 Andra bygginstallationer 
 
45.340 Andra bygginstallationer 
 
Omfattar: 
− belysnings- och signalsystem till vägar, järnvägar, flygfält och hamnar 
− andra bygginstallationer, ej hänförliga till andra grupper 
 
45.4 Slutbehandling av byggnader 
 
45.41 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 
 
45.410 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 
 
45.42 Byggnadssnickeriarbeten 
 
45.420 Byggnadssnickeriarbeten 
 
Omfattar: 
− inmontering och installation av icke egentillverkade byggnadsdelar: dörrar, fönster, dörr- och 

fönsterkarmar, trappor, köksinredning o.d. av trä eller andra material 
− slutbehandling av interiörer såsom tak 
− flyttning av väggar 
− montering av inredningar i förråd, lager, kontor etc. 
 
Omfattar inte: 
− läggning av parkett och andra trägolv, jfr 45.430 
 
45.43 Golv- och väggbeläggningsarbeten 
 
45.430 Golv- och väggbeläggningsarbeten 
 
Omfattar: 
− kakelsättning och klinkerläggning 
− läggning av parkett- och andra trägolv 
− läggning av mjuka mattor och linoleummattor, inkl. mattor av gummi eller plast 
− täckning av golv eller väggar med mosaik, marmor, granit eller skiffer 
− tapetsering 
 
45.44 Måleri- och glasmästeriarbeten 
 
45.441 Måleriarbeten 
 
Omfattar: 
− invändigt och utvändigt måleriarbete av byggnader och anläggningar 
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45.442 Glasmästeriarbeten 
 
Omfattar inte: 
− installation av fönster och fönsterkarmar, jfr 45.420 
 
45.45 Annan slutbehandling av byggnader 
 
45.450 Annan slutbehandling av byggnader 
 
Omfattar: 
− installation av privata simbassänger 
− ång- och sandblästring o.d. av husfasader 
− annan slutbehandling av byggnader 
 
45.5 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare 
 
45.50 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare 
 
45.500 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare 
 
Omfattar: 
− uthyrning mot ersättning per tid 
 
Omfattar inte: 
− uthyrning av byggmaskiner utan förare, jfr 71.320 
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Avdelning G 
PARTIHANDEL OCH DETALJHANDEL; REPARATION AV MOTORFORDON, 
HUSHÅLLSARTIKLAR OCH PERSONLIGA ARTIKLAR 
 
50  HANDEL MED OCH SERVICE AV MOTORFORDON; DETALJHANDEL MED 

DRIVMEDEL 
Omfattar: 
− handel med nya och begagnade motorfordon, husvagnar, släpfordon och påhängsvagnar 
− handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon 
− underhåll och reparation av motorfordon, husvagnar, släpfordon och påhängsvagnar 
 
Omfattar även: 
− bilbogsering 
− tvätt och polering av fordon 
 
Omfattar inte: 
− uthyrning av personbilar och lätta lastbilar, jfr 71.100 
− uthyrning av andra landtransportmedel, jfr 71.210 
 
50.1 Handel med motorfordon utom motorcyklar 
 
50.10 Handel med motorfordon utom motorcyklar 
 
50.101 Handel med lastbilar, bussar och specialfordon 
 
Omfattar även: 
− handel med snöskotrar 
− handel med lastbilar, bussar och specialfordon på internet 
− auktioner och internetauktioner med lastbilar, bussar och specialfordon 
 
Omfattar inte: 
− handel med reservdelar och tillbehör, jfr 50.3 
− handel med specialfordon till jord- och skogsbruk, jfr 51.880 
− handel med specialfordon till gruv-, bygg- och anläggningsverksamhet, jfr 51.820 
 
50.102 Handel med personbilar 
 
Omfattar: 
− agentur-, parti- och detaljhandel med personbilar 
 
Omfattar även: 
− handel med personbilar på internet  
− auktioner och internetauktioner med personbilar 
 
Omfattar inte: 
− handel med reservdelar och tillbehör, jfr 50.3 
 
50.103 Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar 
 
Omfattar: 
− agentur-, parti- och detaljhandel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar 
 
Omfattar även: 
− handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar på internet  
− auktioner och internetauktioner med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar 
 
Omfattar inte: 
− handel med reservdelar och tillbehör, jfr 50.3 
 
50.2 Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar 
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50.20 Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar 
 
50.201 Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar 
 
Omfattar: 
− reparation av mekaniska delar 
− biltvätt, polering, rekonditionering 
− nödreparation vid vägkanten 
− bilbogsering 
− reparation av elektroniska insprutningssystem 
 
Omfattar inte: 
− helrenovering av motorer, växellådor m.m., jfr 34.300 
− allmän service och reparation av motorcyklar, jfr 50.400 
 
50.202 Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar 
 
Omfattar: 
− reparation av karosseri på motorfordon utom motorcyklar 
− lackering, rostskyddsbehandling på motorfordon utom motorcyklar 
− reparation av vindrutor och fönster på motorfordon utom motorcyklar 
− reparation av säten till motorfordon utom motorcyklar 
 
Omfattar inte: 
− plåt-, lack- och glasreparationer på motorcyklar, jfr 50.400 
 
50.203 Installationer och reparationer av elsystem till motorfordon utom motorcyklar 
 
Omfattar: 
− installation och reparation av elsystem till motorfordon utom motorcyklar 
− installation och reparation av kyl- och värmeaggregat, klimatanläggningar till motorfordon 
 
Omfattar inte: 
− installation och reparation av elsystem till motorcyklar, jfr 50.400 
 
50.204 Däckservice 
 
Omfattar: 
− reparation av däck till motorfordon utom motorcyklar 
− balansering, montering och förvaring av däck 
 
Omfattar inte: 
− regummering och vulkanisering av bildäck, jfr 25.120 
− däckservice på motorcyklar, jfr 50.400 
 
50.3 Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar 
 
50.30 Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar 
 
50.301 Parti- och agenturhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar 
 
Omfattar även: 
− parti- och agenturhandel på internet med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar 
 
50.302 Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar 
 
Omfattar även: 
− postorderhandel med reservdelar och tillbehör 
− detaljhandel på internet med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar 
 
50.4 Handel med och service av motorcyklar inkl. reservdelar och tillbehör 
 
 



 

 
101

50.40 Handel med och service av motorcyklar inkl. reservdelar och tillbehör 
 
50.400 Handel med och service av motorcyklar inkl. reservdelar och tillbehör 
 
Omfattar: 
− parti- och agenturhandel med tunga och lätta motorcyklar, mopeder samt skotrar 
− parti- och agenturhandel med reservdelar och tillbehör 
− detaljhandel med tunga och lätta motorcyklar, mopeder samt skotrar 
− detaljhandel med reservdelar och tillbehör 
− postorder- och internethandel med motorcyklar, mopeder, skotrar samt reservdelar och tillbehör 
− underhåll och reparation av motorcyklar, mopeder och skotrar 
 
Omfattar inte: 
− försäljning av cyklar, tillhörande reservdelar och tillbehör, jfr 51.180, 51.472, 52.485 
− handel med snöskotrar, jfr 50.101 
− underhåll och reparation av snöskotrar, jfr 50.2 
 
50.5 Detaljhandel med drivmedel 
 
50.50 Detaljhandel med drivmedel 
 
50.500 Detaljhandel med drivmedel 
 
Omfattar: 
− detaljhandel med drivmedel för motorfordon  
− detaljhandel med smörj- och kylmedel för motorfordon 
 
51            PARTI- OCH AGENTURHANDEL UTOM MED MOTORFORDON 

 
Omfattar: 
− försäljning (utan bearbetning) av nya och begagnade varor till producenter och återförsäljare 
− försäljning av varor på uppdrag till producenter och återförsäljare 
 
Omfattar även: 
− normal varuhantering inom partihandeln, dvs. lossning, lagring, kylning, frysning, sammanföring, 
   sortering, klassificering av varor i stora partier, ”break-bulk”-last, ompaketering, buteljering, 
   blandning, filtrering, leverans samt enklare installation m.m. 
        
Omfattar inte: 
− partihandel med motorfordon och motorcyklar, jfr 50.10, 50.400 
− partihandel med delar och tillbehör till motorfordon, jfr 50.301, 50.400 
− uthyrning och operationell leasing av transportmedel, maskiner och andra varor, jfr 71 
− förpackning av varor i fast form och buteljering av vätskor och gaser, inkl. blandning och filtrering på 

uppdrag, jfr 74.820 
 
51.1 Agenturhandel utom med motorfordon 
 
Omfattar: 
− försäljning av annan parts varor mot provision till producenter och återförsäljare 
− förmedling av kontakt mellan säljare och köpare eller åtagande av annans handelstransaktioner, inkl. på 

internet 
 
Omfattar även: 
− verksamhet som utövas av auktionshus inom agenturhandeln, inkl. agenturhandelsauktioner på internet 
 
Omfattar inte: 
− partihandel för egen räkning, jfr 51.2-51.9 
− detaljhandel genom agentur, jfr 52 
− försäkringsagenter, jfr 67.201 
− fastighetsförmedling, jfr 70.31 
 
51.11 Agenturhandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat 
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51.110 Agenturhandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat 
 
51.12 Agenturhandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier 
 
51.120 Agenturhandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier 
 
Omfattar även: 
− agenturhandel med gödselmedel 
 
51.13 Agenturhandel med virke och byggmaterial 
 
51.130 Agenturhandel med virke och byggmaterial 
 
51.14 Agenturhandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg 
 
51.141 Agenturhandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg utom 

kontorsutrustning och datorer 
 
Omfattar även: 
− agenturhandel med jordbruksmaskiner 
 
51.142 Agenturhandel med kontorsutrustning och datorer 
 
51.15 Agenturhandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror 
 
51.150 Agenturhandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror 
 
51.16 Agenturhandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror 
 
51.160 Agenturhandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror 
 
Omfattar även: 
− agenturhandel med pälsvaror 
 
51.17 Agenturhandel med livsmedel, drycker och tobak 
 
51.170 Agenturhandel med livsmedel, drycker och tobak 
 
Omfattar även: 
− auktionshandel med fisk 
 
51.18 Agenturhandel med annat specialsortiment 
 
51.180 Agenturhandel med annat specialsortiment 
 
Omfattar: 
− agenturhandel med bl.a. cyklar, farmaceutiska produkter, konstverk 
 
51.19 Agenturhandel med blandat sortiment 
 
51.190 Agenturhandel med blandat sortiment 
 
(51.2 - 51.9 Partihandel) 
 
Dessa grupper omfattar: 
− försäljning, annat än på uppdrag, till producenter och återförsäljare 
 
51.2 Partihandel med jordbruksråvaror och levande djur 
 
51.21 Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder 
 
51.210 Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder 
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Omfattar även: 
− partihandel med sättpotatis och frö 
− partihandel med foder till husdjur utom till sällskapsdjur 
− partihandel material och biprodukter som används i djurfoder 
 
51.22 Partihandel med blommor och växter 
 
51.220 Partihandel med blommor och växter 
 
Omfattar även: 
− partihandel med julgranar och prydnadsgrönt 
− partihandel med blomsterlökar 
 
Omfattar inte: 
− partihandel med textilfibrer, jfr 51.569 
 
51.23 Partihandel med levande djur 
 
51.230 Partihandel med levande djur 
 
51.24 Partihandel med hudar, skinn och läder 
 
51.240 Partihandel med hudar, skinn och läder 
 
Omfattar även: 
− partihandel med konstläder 
 
51.25 Partihandel med råtobak 
 
51.250 Partihandel med råtobak 
 
51.3 Partihandel med livsmedel, drycker och tobak 
 
51.31 Partihandel med frukt och grönsaker 
 
51.310 Partihandel med frukt och grönsaker 
 
Omfattar: 
− partihandel med färsk frukt och grönsaker inkl. potatis i oberedd form 
 
51.32 Partihandel med kött och köttvaror 
 
51.320 Partihandel med kött och köttvaror 
 
Omfattar: 
− partihandel med kött, fågel, vilt och köttprodukter 
 
51.33 Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett 
 
51.330 Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett 
 
51.34 Partihandel med alkoholhaltiga och andra drycker 
 
51.340 Partihandel med alkoholhaltiga och andra drycker 
 
Omfattar även: 
− blandning, rening, buteljering och vidareförsäljning av inköpta drycker 
 
51.35 Partihandel med tobak 
 
51.350 Partihandel med tobak 
 
51.36 Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer 
 



 

 
104

51.360 Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer 
 
51.37 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor 
 
51.370 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor 
 
51.38 Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk, skal- och blötdjur 
 
51.380 Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk, skal- och blötdjur 
 
Omfattar även: 
− partihandel med: 
 ⋅ potatisprodukter 
 ⋅ konserverade frukt- och grönsaker 
 ⋅ hälsokostprodukter och naturmediciner 
 ⋅ mat till sällskapsdjur 
 ⋅ frysta fiskprodukter 
 
51.39 Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak 
 
51.390 Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak 
 
Omfattar även: 
− livsmedelskedjornas egen partihandel med dagligvaror  
 
51.4 Partihandel med hushållsvaror 
 
51.41 Partihandel med textilier 
 
51.410 Partihandel med textilier 
 
Omfattar: 
− partihandel med: 
 ⋅ garn, tyger och linnevaror 
 ⋅ sybehör 
 ⋅ bindgran och tågvirke 
 
Omfattar inte: 
− partihandel med textilfibrer, jfr 51.569 
 
51.42 Partihandel med kläder och skodon 
 
51.420 Partihandel med kläder och skodon 
 
Omfattar: 
− partihandel med: 
 ⋅ beklädnadsvaror, även sportkläder 
 ⋅ accessoarer till kläder såsom handskar, slipsar och skärp 
 ⋅ pälsvaror 
 ⋅ skodon och stövlar 
 ⋅ paraplyer 
 
Omfattar inte: 
− partihandel med guldsmedsvaror, smycken och lädervaror, jfr 51.479 
− partihandel med speciella skodon för sport, såsom fotbollsskor, skridskor och skidpjäxor, jfr 51.472 
 
51.43 Partihandel med hushållsapparater, radio- och TV-varor 
 
51.431 Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater 
 
51.432 Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning 
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Omfattar även: 
− partihandel med videokameror 
 
51.433 Partihandel med inspelade och oinspelade kassett- och videoband samt dvd-, cd- och 

grammofonskivor 
 
51.434 Partihandel med elartiklar 
 
51.44 Partihandel med glas och porslin, tapeter, rengöringsmedel 
 
51.440 Partihandel med glas och porslin, tapeter, rengöringsmedel 
 
51.45 Partihandel med parfym och kosmetika 
 
51.450 Partihandel med parfym och kosmetika 
 
51.46 Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 
 
51.460 Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 
 
Omfattar inte: 
− partihandel med naturmediciner, jfr 51.380 
 
51.47 Partihandel med andra hushållsvaror 
 
51.471 Partihandel med möbler för hemmet 
 
51.472 Partihandel med sport- och fritidsartiklar 
 
Omfattar även: 
− partihandel med cyklar 
− partihandel med speciella skodon för sport, såsom fotbollsskor, skridskor och skidpjäxor 
 
Omfattar inte: 
− partihandel med idrottskläder och träningsskor, jfr 51.420 
 
51.473 Partihandel med kontorsförbrukningsvaror 
 
51.479 Partihandel med övriga hushållsvaror 
 
Omfattar: 
− konsumtionsvaruinriktad partihandel med: 
 ⋅ icke elektriska hushållsapparater 
 ⋅ pappersvaror, böcker och tidningar 
 ⋅ foto- och optikvaror 
 ⋅ lädervaror och reseffekter, handväskor o.d. 

 ⋅ armbandsur, klockor, guldsmedsvaror och smycken 
 ⋅ musikinstrument 
 ⋅ spel och leksaker 
 ⋅ barnvagnar 
 ⋅ trävaror, korgarbeten och korkvaror etc. 
 ⋅ mjuka golvbeläggningar och mattor 
   ⋅ video- och dataspel 
 
Omfattar inte: 
− partihandel med videokameror, jfr 51.432 
− partihandel med läderkläder, jfr 51.420 
 
51.5 Partihandel med insatsvaror utom från jordbruket samt avfallsprodukter 
 
51.51 Partihandel med bränslen 
 
51.510 Partihandel med bränslen 
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Omfattar även: 
− partihandel med drivmedel och smörjmedel 
 
51.52 Partihandel med metaller och metallmalmer 
 
51.520 Partihandel med metaller och metallmalmer 
 
Omfattar: 
− partihandel med järnhaltiga och icke järnhaltiga: 
 ⋅ malmer 
 ⋅ metaller 
 ⋅ halvfabrikat som inte ingår i annan undergrupp 
− partihandel med guld och andra ädla metaller 
 
Omfattar inte: 
− partihandel med skrot och avfall, jfr 51.57 
 
51.53 Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 
 
51.530 Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 
 
Omfattar: 
− partihandel med: 
 ⋅ rundvirke, virke samt trävaror inkl. inredningssnickerier 
 ⋅ byggmaterial såsom sand och grus 
 ⋅ färg och fernissa 
 ⋅ planglas 
 ⋅ sanitetsgods såsom badkar, tvättställ, toalettstolar 
 
51.54 Partihandel med järnhandelsvaror och VVS-armatur 
 
51.541 Partihandel med järnhandelsvaror 
 
Omfattar: 
− partihandel med: 
 ⋅ spik, skruv, bult, nitar, beslag 
 ⋅ lås 
 ⋅ handverktyg 
 ⋅ trädgårdsredskap etc. 
 
Omfattar inte: 
− partihandel med lås till motorfordon, jfr 50.301, 50.400 
 
51.542 Partihandel med VVS-armatur 
 
Omfattar även: 
− partihandel med utrustning för VVS-installation  
 
Omfattar inte: 
− partihandel med sanitetsgods, t.ex. badkar, tvättställ och toalettstolar, jfr 51.530 
 
51.55 Partihandel med kemiska produkter 
 
51.550 Partihandel med kemiska produkter 
 
Omfattar: 
− partihandel med:  
 ⋅ industrikemikalier: 

 anilin, trycksvärta, eteriska oljor, industrigas, kemiska lim, färgämnen, metanol, lukt- och smakämnen, 
soda, industrisalt, syror, svavel, stärkelsederivat etc. 

 ⋅ gödselmedel och kemiska produkter för jordbruket 
 ⋅ basplast och gummi 
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51.56 Partihandel med andra insatsvaror 
 
51.561 Partihandel med industriförnödenheter 
 
Omfattar: 
− partihandel med insatsvaror som inte ingår i de färdiga produkterna såsom skärvätskor, gastuber m.m. 
 
Omfattar inte: 
− partihandel med rengöringsmedel och smörjmedel, jfr 51.440, 51.510 
 
51.562 Partihandel med emballage 
 
Omfattar: 
− partihandel med: 
 ⋅ kartonger och wellpappförpackningar 
 ⋅ lastpallar, lådor, säckar, tunnor m.m. 
 
51.569 Partihandel med övriga insatsvaror 
 
Omfattar: 
− partihandel med: 
 ⋅ textilfibrer 
 ⋅  papper eller papp i bulk 
 ⋅ andra halvfabrikat av gummi eller plast 
   ⋅ andra icke-metalliska mineraliska produkter 
 ⋅ andra kemiska produkter 
   ⋅ ädelstenar 
 
51.57 Partihandel med avfallsprodukter och skrot 
 
51.571 Partihandel med uttjänta fordon 
 
Omfattar: 
− demontering av bilar 
− partihandel med uttjänta bilar 
− försäljning av reservdelar från uttjänta bilar till privatpersoner och yrkesanvändare 
 
Omfattar inte: 
− mekanisk sönderpressning av bilar med efterföljande sortering och separering, jfr 37.100 
− kemisk eller mekanisk bearbetning av avfall och skrot från uttjänta fordon till returråva som direkt kan 

användas i en industriell tillverkningsprocess, jfr 37 
− partihandel med avfall och skrot av icke-metall, jfr 51.573 
− partihandel med metallavfall och metallskrot (ej uttjänta bilar), jfr 51.572 
− partihandel med begagnade bilar, jfr 50.1 
 
51.572 Partihandel med metallavfall och metallskrot 
 
Omfattar: 
− partihandel (inköp och försäljning) med metallavfall och metallskrot 
− insamling, sortering, separering, (om-)packning, lagring och leverans av metallavfall och metallskrot 
− isärtagning av metallvaror i maskiner och datorer 
 
Omfattar inte: 
− kemisk eller mekanisk bearbetning av avfall och skrot och andra varor av metall till returråva, som direkt 

kan användas i en industriell tillverkningsprocess, jfr 37.100 
− demontering av bilar, jfr 51.571 
− partihandel med avfall och skrot av icke-metall, jfr 51.573 
 
51.573 Partihandel med avfall och skrot av icke-metall 
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Omfattar: 
− partihandel (inköp och försäljning) med avfall och skrot av icke-metall och material såsom begagnade 

däck, glas-, plast-, virkes-, pappers-, kartong-, textilavfall etc. 
− insamling, sortering, separering, (om-)packning, lagring och leverans av papper, lump etc. 
− insamling, sortering, separering, pressning, lagring och leverans av plastavfall, glasavfall, begagnade däck 

etc. 
− isärtagning av icke-metallvaror i maskiner och datorer 
 
Omfattar inte: 
− kemisk eller mekanisk bearbetning av avfall och skrot och andra varor av icke-metall till returråva som 

direkt kan användas i en industriell tillverkningsprocess, jfr 37.200 
− demontering av bilar, jfr 51.571 
− partihandel med metallavfall och metallskrot, jfr 51.572 
− hantering av avfall som inte skall återanvändas i en industriell tillverkningsprocess, jfr 90.02 
− insamling och bearbetning av hushålls- och industriavfall, jfr 90.02 
 
51.8 Partihandel med maskiner och utrustning 
 
51.81 Partihandel med verktygsmaskiner  
 
51.810 Partihandel med verktygsmaskiner  
 
Omfattar även: 
− partihandel med datorstyrda verktygsmaskiner 
 
51.82 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner 
 
51.820 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner 
 
51.83 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 
 
51.830 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 
 
Omfattar även: 
− partihandel med datorstyrda maskiner för textilindustrin och datorstyrda sy- och stickmaskiner 
 
51.84 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 
 
51.840 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 
 
51.85 Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning samt kontorsmöbler 
 
51.851 Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning 
 
Omfattar: 
− partihandel med skriv- och räknemaskiner 
− partihandel med annan kontorsutrustning 
  
Omfattar inte: 
− partihandel med kontorsmöbler, jfr 51.852 
 
51.852 Partihandel med kontorsmöbler 
 
Omfattar även: 
− partihandel med inredningar till butiker, t.ex. diskar, utställningsmontrar och hyllor 
 
51.86 Partihandel med elektronikkomponenter  
 
51.860 Partihandel med elektronikkomponenter 
 
Omfattar: 
− partihandel med: 
 ⋅ kondensatorer 
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 ⋅ elektriska motstånd 
 ⋅ elektroniska kretsar 
 ⋅ elektronrör 
 ⋅ bildrör 
   ⋅ halvledarkomponenter 
 
51.87 Partihandel med andra maskiner för industri, handel och sjöfart 
 
51.871 Partihandel med mät- och precisionsinstrument 
 
Omfattar: 
− partihandel med: 
 ⋅ barometrar 
 ⋅ kompasser 
 ⋅ navigationsinstrument 
 ⋅ gasmätare 
 ⋅ varvräknare 
   ⋅ vågar (ej hushålls-) 
 
Omfattar inte: 
− partihandel med optiska mikroskop, jfr 51.479 
 
51.872 Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning 
 
51.873 Partihandel med teleprodukter  
 
Omfattar: 
− partihandel med: 
 ⋅ televisionskameror 
 ⋅ telefoner 
 ⋅ apparater för sändning av radiotelefoni, radiotelegrafi, rundradio eller television 
 
51.879 Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart 
 
Omfattar: 
− partihandel med bl.a.: 
 ⋅ maskiner för tryckning och för livsmedelsberedning 
 ⋅ industrirobotar 
 ⋅ styr- och reglerutrustning 
 ⋅ hydralikutrustning 
 ⋅ paketerings- och tillslutningsmaskiner 
 ⋅ hissar, kranar, liftar, transportband etc. 
 ⋅ ugnar 
 ⋅ vapen 
 ⋅ transportmedel utom motorfordon, motorcyklar och cyklar 
   ⋅ transformatorer 
   ⋅ elmotorer 
 
Omfattar inte: 
− partihandel med: 
 ⋅ bilar etc., jfr 50.10 
 ⋅ bildelar och biltillbehör, jfr 50.301 
 ⋅ motorcyklar, jfr 50.400 
 ⋅ cyklar, jfr 51.472 
 
51.88 Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inkl. traktorer 
 
51.880 Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inkl. traktorer 
 
Omfattar: 
− partihandel med maskiner och redskap för jord- och skogsbruk 
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Omfattar även: 
− partihandel med gräsklippare  
 
51.9 Övrig partihandel 
 
51.90 Övrig partihandel 
 
51.900 Övrig partihandel 
 
Omfattar: 
− specialiserad partihandel ej hänförlig till föregående grupper  
− icke specialiserad partihandel 
 
Omfattar inte: 
− icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak, jfr 51.390 
 
52  DETALJHANDEL UTOM MED MOTORFORDON; REPARATION AV 

HUSHÅLLSARTIKLAR OCH PERSONLIGA ARTIKLAR 
 
Omfattar: 
− återförsäljning (utan bearbetning) av nya och begagnade varor till enskilda personer och hushåll genom 

butiker, stormarknader, varuhus, postorderföretag, torghandel, gatu- och dörrförsäljare, kooperativ etc. 
 
Omfattar även: 
− konsumtionsvaruinriktad försäljning till institutioner och företag 
− verksamhet som bedrivs av detaljhandelsauktionshus 
− reparation och installation av hushålls- och personliga varor, oavsett om den sker i samband med 

detaljhandel eller som specialiserad verksamhet (jfr 52.7) 
− detaljhandel genom agentur, dvs. försäljning till privatpersoner och hushåll i form av auktions- eller 

provisionshandel 
− detaljhandel på internet 
 
Omfattar inte: 
− försäljning av motorfordon, motorcyklar och delar samt bränsle härtill, jfr 50 
− försäljning av mat och dryck för förtäring på platsen, jfr 55.300, 55.400, 55.510 
− uthyrning av varor för personligt eller hushållsbruk, jfr 71.40 
 
52.1 Detaljhandel med brett sortiment 
 
Omfattar: 
− detaljhandel i butik, varuhus eller stormarknad med ett brett sortiment, dvs. ett sortiment som kan hänföras 

till minst fem av undergrupperna 52.21 - 52.49 (endast grupper som uppgår till minst 5 % räknas) och där 
ingen grupp är större än 50 % av den totala detaljhandelsomsättningen 

 
52.11 Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak 
 
Omfattar: 
− butikshandel med brett sortiment, minst 35 % livsmedel, drycker och tobak 
 
52.111 Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak 
 
Omfattar: 
− varuhushandel, varmed avses butikslokaler med minst 1 500 m2 säljarea och brett sortiment 
− stormarknadshandel, varmed avses butikslokaler med minst 2 500 m2 säljarea och externt läge samt brett 

sortiment eller specialiserad på djupfrysta livsmedel 
 
52.112 Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad 
 
Omfattar: 
− butikshandel med mindre än 1 500 m2 säljarea, typ ICA- och Konsumbutiker 
 
52.12 Annan detaljhandel med brett sortiment 
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52.121 Annan varuhus- och stormarknadshandel 
 
Omfattar: 
− varuhus- och stormarknadshandel, högst 35 % livsmedel, drycker och tobak 
 
52.129 Övrig detaljhandel med brett sortiment 
 
Omfattar: 
− butikshandel med mindre än 1 500 m2 säljarea och högst 35 % livsmedel, drycker och tobak 
 
52.2 Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och tobak 
 
Omfattar: 
− butikshandel omfattande minst 50 % av någondera av undergrupperna 52.21-52.27 
eller 
− butikshandel med ett sortiment som kan hänföras till högst fyra av undergrupperna 52.21 - 52.49 (endast 

grupper som uppgår till minst 5 % medräknas) och där grupp 52.2 är större än summa 52.3-52.4  
 
52.21 Butikshandel med frukt och grönsaker 
 
52.210 Butikshandel med frukt och grönsaker 
 
Omfattar inte: 
− butikshandel med hållbarhetsbehandlade frukter och grönsaker, jfr 52.279 
 
52.22 Butikshandel med kött och charkuterier 
 
52.220 Butikshandel med kött och charkuterier 
 
52.23 Butikshandel med fisk, skal- och blötdjur 
 
52.230 Butikshandel med fisk, skal- och blötdjur 
 
52.24 Butikshandel med bröd, konditorivaror och konfektyrer 
 
52.241 Butikshandel med bröd och konditorivaror 
 
52.242 Butikshandel med konfektyrer 
 
Omfattar även: 
− kioskhandel, mest konfektyrer 
 
52.25 Butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker 
 
52.250 Butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker 
 
52.26 Tobakshandel 
 
52.260 Tobakshandel 
 
Omfattar även: 
− kioskhandel, mest tobak 
 
52.27 Annan specialiserad butikshandel med livsmedel 
 
52.271 Butikshandel med hälsokost 
 
52.279 Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel 
 
Omfattar bl.a.: 
− butikshandel med mejeriprodukter 
− butikshandel med hållbarhetsbehandlade frukter och grönsaker 
 
52.3 Butikshandel med läkemedel, sjukvårdsartiklar, kosmetika och hygienartiklar 
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Omfattar: 
− butikshandel omfattande minst 50 % av någondera av undergrupperna 52.31-52.33 
eller 
− butikshandel med ett sortiment som kan hänföras till högst fyra av undergrupperna 52.21-52.49 (endast 

grupper som uppgår till minst 5 % medräknas) och där grupp 52.3 är större än summa 52.2 - 52.4  
 
52.31 Apotekshandel 
 
52.310 Apotekshandel 
 
52.32 Butikshandel med sjukvårdsartiklar 
 
52.320 Butikshandel med sjukvårdsartiklar 
 
52.33 Butikshandel med kosmetika och hygienartiklar 
 
52.330 Butikshandel med kosmetika och hygienartiklar 
 
52.4 Övrig specialiserad butikshandel med nya varor 
 
Omfattar: 
− butikshandel omfattande minst 50 % av någondera av undergrupperna 52.41-52.49 
eller 
− butikshandel med ett sortiment som kan hänföras till högst fyra av undergrupperna 52.21-52.49 (endast 

grupper som uppgår till minst 5 % medräknas) och där grupp 52.4 är större än summa 52.2-52.3  
 
52.41 Butikshandel med textilier 
 
52.410 Butikshandel med textilier 
 
Omfattar: 
− butikshandel med: 
 ⋅ tyger 
 ⋅ garner 
 ⋅ sybehör 
 ⋅ hushållslinne, t.ex. lakan, dukar, handdukar  
 
Omfattar inte: 
− butikshandel med gardiner, jfr 52.442 
 
52.42 Butikshandel med kläder 
 
52.421 Butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat 
 
Omfattar även: 
− butikshandel med handskar, slipsar och hängslen 
− butikshandel med sportkläder 
 
Omfattar inte: 
− butikshandel med kläder, hattar och handskar av päls, jfr 52.425 
 
52.422 Butikshandel med herrkläder 
 
Omfattar även: 
− butikshandel med accessoarer till herrkläder såsom handskar, slipsar, bälten etc. 
− butikshandel med sportkläder 
 
Omfattar inte: 
− butikshandel med kläder, hattar och handskar av päls, jfr 52.425 
 
52.423 Butikshandel med damkläder 
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Omfattar även: 
− butikshandel med accessoarer till damkläder såsom handskar, scarfar, skärp etc. 
− butikshandel med sportkläder 
 
Omfattar inte: 
− butikshandel med kläder, hattar och handskar av päls, jfr 52.425 
 
52.424 Butikshandel med barnkläder 
 
Omfattar även: 
− butikshandel med accessoarer till barnkläder såsom handskar, scarfar, skärp, bälten etc. 
− butikshandel med sportkläder 
 
Omfattar inte: 
− butikshandel med kläder, hattar och handskar av päls, jfr 52.425 
 
52.425 Butikshandel med pälsar 
 
Omfattar även: 
− butikshandel med huvudbonader, handskar och muffar av päls 
 
52.43 Butikshandel med skodon och lädervaror 
 
52.431 Butikshandel med skodon 
 
Omfattar även: 
− butikshandel med träningsskor 
 
Omfattar inte: 
− butikshandel med speciella skodon för sport såsom fotbollsskor, skridskor och skidpjäxor, jfr 52.485 
 
52.432 Butikshandel med väskor, reseffekter och lädervaror 
 
Omfattar även: 
− butikshandel med reseffekter, handväskor o.d. av annat material än läder 

Omfattar inte: 
− butikshandel med handskar och kläder, jfr 52.42 
− butikshandel med skodon, jfr 52.431 
 
52.44 Butikshandel med möbler, belysnings- och bosättningsartiklar 
 
52.441 Butikshandel med möbler för hemmet 
 
Omfattar inte: 
− butikshandel med mattor, jfr 52.495 
− butikshandel med antikviteter, jfr 52.501 
 
52.442 Butikshandel med inredningstextilier 
 
Omfattar: 
− butikshandel med gardiner och gardintillbehör etc. 

Omfattar inte: 
− butikshandel med hushållslinne, jfr 52.410 
 
52.443 Butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror 
 
52.444 Butikshandel med belysningsartiklar 
 
Omfattar: 
− butikshandel med lampor och belysningsartiklar etc. 
 
52.45 Butikshandel med hushållsapparater samt radio- och TV-varor 
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52.451 Butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater 
 
Omfattar även: 
− butikshandel med elartiklar och elinstallationsmaterial t.ex. proppar, strömbrytare, kontakter m.m. 
 
Omfattar inte: 
− butikshandel med icke elektriska hushållsapparater, jfr 52.443 
− uthyrning av hushållsmaskiner och -apparater, jfr 71.402 
 
52.452 Butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning 
 
Omfattar även: 
− butikshandel med videokameror 
 
Omfattar inte: 
− uthyrning av ljud- och bildanläggningar, för hushållsbruk, jfr 71.402 
 
52.453 Butikshandel med inspelade och oinspelade kassett- och videoband samt dvd-, cd- och 

grammofonskivor 
 
Omfattar inte: 
− uthyrning av dvd-, cd- och grammofonskivor samt ljud- och videokassetter, jfr 71.401 
 
52.454 Butikshandel med musikinstrument och noter 
 
52.46 Butikshandel med järnhandelsvaror, färger och glas 
 
52.461 Butikshandel med järnhandels-, bygg- och VVS-varor 
 
52.462 Butikshandel med färger, fernissor och lacker 
 
Omfattar inte: 
− butikshandel med tapeter, jfr 52.495 
 
52.47 Butikshandel med böcker, tidningar och pappersvaror 
 
52.471 Butikshandel med böcker och kontorsförbrukningsvaror 
 
Omfattar inte: 
− butikshandel med begagnade böcker, jfr 52.501 
 
52.472 Butikshandel med tidningar och tidskrifter 
 
Omfattar även: 
− kioskhandel, mest tidningar 
 
52.48 Annan specialiserad butikshandel 
 
52.481 Butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar, ej fotoutrustning 
 
52.482 Butikshandel med fotoutrustning 
 
Omfattar inte: 
− butikshandel med videokameror, jfr 52.452 
 
52.483 Butikshandel med ur 
 
52.484 Butikshandel med guldsmedsvaror och smycken  
 
Omfattar inte: 
− butikshandel med bijouterivaror av oädel metall, jfr 52.499 
 
52.485 Butikshandel med sport- och fritidsartiklar 
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Omfattar även: 
− butikshandel med: 
 ⋅ cyklar 
 ⋅ fiskeutrustning 
 ⋅ vapen och ammunition för sport och fritid 
 
Omfattar inte: 
− butikshandel med träningsskor, jfr 52.431 
− butikshandel med sportkläder, jfr 52.42 
 
52.486 Butikshandel med spel och leksaker 
 
Omfattar även: 
− butikshandel med data- och videospel 
 
52.487 Butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel 
 
52.488 Butikshandel med smådjur 
 
52.491 Butikshandel med konst; galleriverksamhet 
 
52.492 Butikshandel med mynt och frimärken 
 
52.493 Butikshandel med datorer, kontorsmaskiner och programvara 
 
52.494 Butikshandel med telekommunikationsutrustning 
 
Omfattar även: 
− butikshandel med mobiltelefoner 
 
52.495 Butikshandel med tapeter, mattor och mjuka golvbeläggningar 
  
52.496 Detaljhandel med båtar och båttillbehör 
 
52.497 Detaljhandel med kontorsmöbler 
 
52.499 Övrig specialiserad butikshandel 
 
Omfattar: 
− butikshandel med: 
 ⋅ barnvagnar 
   ⋅ bijouterivaror av oädel metall 
 ⋅ gasol, kol och ved 
 ⋅ souvenirer, hemslöjdsvaror 
 ⋅ diverse varor, ej medtagna i annan grupp 
 
52.5 Butikshandel med antikviteter och andra begagnade varor 
 
52.50 Butikshandel med antikviteter och andra begagnade varor 
 
52.501 Butikshandel med antikviteter och begagnade böcker 
 
52.509 Butikshandel med övriga begagnade varor 
 
Omfattar inte: 
− försäljning av begagnade motorfordon, jfr 50.1, 50.3, 50.4 
 
52.6 Detaljhandel, ej i butik 
 
52.61 Postorderhandel 
 
Omfattar även: 
− direktförsäljning via telefon, radio, television och internet 
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52.611 Postorderhandel med brett sortiment 
 
52.612 Postorderhandel med textilier och konfektion 
 
52.613 Postorderhandel med sport- och fritidsutrustning 
 
52.614 Postorderhandel med böcker och andra mediavaror 
 
52.615 Postorderhandel med bosättningsvaror 
 
52.616 Postorderhandel med övriga varor 
 
Omfattar inte: 
− handel på internet med motorfordon, reservdelar och tillbehör, jfr 50.1, 50.3, 50.400  
 
52.617 Detaljhandel via internet med brett sortiment 
 
52.618 Detaljhandel via internet med böcker, mediavaror samt datorutrustning 
 
52.619 Detaljhandel via internet med övriga varor 
 
52.62 Torg- och marknadshandel 
 
52.621 Torg- och marknadshandel med livsmedel 
 
52.629 Torg- och marknadshandel med övriga varor 
 
52.63 Annan detaljhandel, ej i butik 
 
52.631 Provisionshandel 
 
Omfattar: 
− hemförsäljning, direktförsäljning 
− detaljhandelsauktioner 
− internetauktioner, detaljhandel 
 
Omfattar inte: 
− auktioner av motorfordon, jfr 50 
 
52.632 Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel 
 
52.633 Ambulerande och tillfällig handel med övriga varor 
 
52.639 Övrig detaljhandel, ej i butik 
 
Omfattar: 
− detaljhandel som ej sker i eller från butikslokal, t.ex. varuautomater 
 
52.7 Reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 
 
Omfattar: 
− reparation av hushållsartiklar och personliga varor om den inte sker i samband med tillverkning, 

partihandel eller detaljhandel av dessa varor  
 
Omfattar inte: 
− reparation av motorfordon och motorcyklar, jfr 50.20, 50.400 
 
52.71 Reparation av skodon och andra lädervaror 
 
52.710 Reparation av skodon och andra lädervaror 
 
Omfattar även: 
− reparation av sådana artiklar av annat material än läder 
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Omfattar inte: 
− ”medan-du-väntar-service” såsom klackning, jfr 52.740 
 
52.72 Reparation av elektriska hushållsartiklar 
 
52.720 Reparation av elektriska hushållsartiklar 
 
Omfattar: 
− reparation av bl.a. radio och TV 
 
52.73 Reparation av ur och guldsmedsvaror 
 
52.730 Reparation av ur och guldsmedsvaror 
 
52.74 Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 
 
52.740 Annan reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar 
 
Omfattar: 
− reparation av bl.a.: 
 ⋅ cyklar 
 ⋅ mobiltelefoner 
 ⋅ bilradio  
 ⋅ sport- och motionsartiklar, t.ex. golfklubbor  
 ⋅ kläder, ändringsskrädderier 
 
Omfattar även: 
− pianostämning 
− ”medan-du-väntar-service” såsom tillverkning av nycklar, klackning av skor, inplastning av identitetskort, 

tryckning på kläder och textilier etc. 
− låssmedstjänster, montering av ”vanliga” lås, öppna låsta dörrar etc. 
 
Omfattar inte: 
− reparation och underhåll av elektroniska lås med tangentbord eller ljuskänslig strömbrytare och 

avancerade låssystem, t.ex. med magnetkort eller andra kort, jfr 28.630 
− reparation av musikinstrument, jfr 36.300 
− reparation av kläder i samband med tvätteriverksamhet, jfr 93.011, 93.012 
− reparation av gräsklippare, jfr 29.310 
− reparation av pannor för hushållsbruk, jfr 45.331 
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Avdelning H 
HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET 
 
55  HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET 
 
55.1 Hotellverksamhet 
 
Omfattar: 
− drivande av: 
 ⋅ hotell och motell 
 ⋅ logiverksamhet i samband med kurs- och konferensverksamhet 
 
Omfattar även: 
− resturangverksamhet i samband med hotellrörelse 
 
Omfattar inte: 
− långtidsuthyrning av möblerade bostäder, t.ex. lägenhetshotell, jfr 70.201 

 
55.10 Hotell 
 
55.101 Hotellverksamhet med restaurangrörelse  
 
Omfattar: 
− hotell med restaurang, som huvudsakligen erbjuder hotelltjänster 
 
Omfattar inte: 
− huvudsaklig drift av konferensanläggningar, jfr 55.102 
 
55.102 Drift av konferensanläggningar 
 
Omfattar: 
− huvudsaklig verksamhet, drift av konferensanläggningar 
 
Omfattar inte: 
− drift av dagkonferensanläggningar, jfr 74.874 
 
55.103 Hotellverksamhet utan restaurangrörelse 
 
55.2 Campingplatsverksamhet och annan logiverksamhet 
 
Omfattar även: 
- restaurangverksamhet i samband med campingplatsverksamhet etc. 
 
Omfattar inte: 
− långtidsuthyrning av bostäder, jfr 70.201 
 
55.21 Vandrarhemsverksamhet m.m. 
 
55.210 Vandrarhemsverksamhet m.m. 
 
55.22 Campingplatsverksamhet m.m. 
 
55.220 Campingplatsverksamhet m.m. 
 
55.23 Stugbyverksamhet m.m. 
 
55.230 Stugbyverksamhet m.m. 
 
Omfattar: 
− drift av stug- och semesterbyar, uthyrning av hus och lägenheter för fritidsändamål 
− annan logiverksamhet såsom övernattningsstugor (t.ex. fjällstugor), "bed-and-breakfast" och därmed 

jämförlig verksamhet 
− elevhem och studentbostäder 
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− övrig logiverksamhet, ej hänförlig till föregående grupper 
 
55.3 Restaurangverksamhet 
 
55.30 Restaurangverksamhet 
 
55.300 Restaurangverksamhet 
 
Omfattar även: 
− restauranger med mat för avhämtning 
− korvkiosker, gatukök o.d.  
− hamburgerbarer o.d. 
− restaurangrörelse på tåg och båt 
− kaféer och konditorier 
 
Omfattar inte: 
− försäljning från automater, jfr 52.639 
− restaurangverksamhet i samband med hotellrörelse eller campingplatsverksamhet o.d., jfr 55.1, 55.2 
 
55.4 Barverksamhet 
 
55.40 Barverksamhet 
 
55.400 Barverksamhet 
 
Omfattar: 
− barer, pubar, nattklubbar, ölhallar etc. 
 
Omfattar inte: 
− barverksamhet i samband med restaurang- och hotellrörelse eller campingplatsverksamhet o.d., jfr 55.3, 

55.1, 55.2 
 
55.5 Drift av personalmatsalar, catering och centralköksverksamhet 
 
55.51 Drift av personalmatsalar 
 
55.510 Drift av personalmatsalar 
 
55.52 Catering och centralköksverksamhet 
 
Omfattar: 
− tillredning och portionering av mat i storkök för konsumtion på annan plats 
 
55.521 Catering för transportsektorn 
 
55.522 Centralköksverksamhet för sjukhus 
 
55.523 Centralköksverksamhet för skolor, omsorgs- och andra institutioner 
 
55.529 Övrig catering 
 
Omfattar: 
− måltidsservice till: 
 ⋅ privathushåll 
 ⋅ evenemang etc. 
 
Omfattar inte: 
− restauranger/pizzabutiker med mat för hemkörning, jfr 55.300  
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Avdelning I 
TRANSPORT, MAGASINERING OCH KOMMUNIKATION 
 
Omfattar: 
− verksamhet i samband med person- eller godsbefordran med järnväg, via rörsystem, på väg, med båt eller 

flyg, oavsett om det rör sig om linjebunden transport eller inte 
− stödjande verksamhet såsom godsterminaler, parkeringsanläggningar, hantering och lagring av gods i 

samband med transport etc. 
− post- och telekommunikation 
− uthyrning av transportmedel med förare eller operatör 
 
Omfattar inte: 
− anläggning, underhåll och reparation av vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser, jfr 45 
− uthyrning av transportmedel utan förare eller operatör, jfr 71.100 , 71.2 
 
60  LANDTRANSPORT; TRANSPORT I RÖRSYSTEM 
 
60.1 Järnvägstransport 
 
60.10 Järnvägstransport 
 
60.100 Järnvägstransport 
 
Omfattar: 
− person- och godsbefordran med fjärrtåg och pendeltåg 
 
Omfattar inte: 
− drift av passagerar- och godsterminaler, godshantering, lagring och andra hjälpverksamheter, jfr 63 
− underhåll och smärre reparationer av vagnpark, jfr 63.21 
− drift av järnvägsstationer, jfr 63.210 
 
60.2 Övrig landtransport 
 
60.21 Annan linjebunden landtransport av passagerare 
 
60.211 Kollektivtrafikverksamhet 
 
Omfattar: 
− närtrafik med fast rutt, följande en tidtabell och med fasta hållplatser för på- och avstigning. Transporten 

kan ske med buss, lokaltåg, spårvagn, trådbuss, tunnelbana eller linbana 
 
Omfattar även: 
− skolbusslinjer, flygbusslinjer och busslinjer till centralstationer 
 
60.212 Linjebussverksamhet 
 
Omfattar: 
− fjärrtrafik med buss enligt tidtabell och med fasta hållplatser 
 
60.22 Taxitrafik 
 
60.220 Taxitrafik 
 
Omfattar även: 
− uthyrning av personbil med förare 
− skolskjutsverksamhet med taxi 
 
Omfattar inte: 
− drift av taxicentraler, jfr 63.210 
 
60.23 Annan landtransport av passagerare 
 
60.230 Annan landtransport av passagerare 
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Omfattar: 
− charterbusstrafik, bussutflykter och annan tillfällig busstrafik 
 
Omfattar inte: 
− ambulanstransporter, jfr 85.142 
− transport av gamla och handikappade, färdtjänst, jfr 60.220  
 
60.24 Vägtransport av gods 
 
60.240 Vägtransport av gods 
 
Omfattar även: 
− flyttning av möbler 
− uthyrning av lastbil med förare 
 
Omfattar inte: 
− drift av godsterminaler, jfr 63 
 
60.3 Transporter i rörsystem 
 
60.30 Transporter i rörsystem 
 
60.300 Transporter i rörsystem 
 
Omfattar: 
− transport av gas, vätskor, slam etc. via rörsystem 
− drift av pumpstationer 
 
Omfattar inte: 
− distribution av gasformiga bränslen, ånga eller vatten, jfr 40.220, 40.300, 41.00 
 
61  SJÖTRANSPORT 
 
Omfattar: 
− person- och godsbefordran med fartyg och båtar i utrikes- och kustsjöfart samt på inre vattenvägar, 

linjebunden trafik eller ej 
− drift av utflykts- och turistbåtar 
− drift av färjor och taxibåtar 
− bogsering av pråmar, oljeplattformar etc. 
− uthyrning av fartyg och båtar med besättning  
 
Omfattar inte: 
− drift av restauranger och barer ombord på fartyg, jfr 55.3, 55.4 
− godshantering, lagring av frakt, tillhandahållande av hamn- och kajanläggningar (inkl. hamnförvaltning), 

annan närliggande hjälpverksamhet såsom dockning, lotsning, bärgning etc., jfr 63 
 
61.1 Transport över hav, kustsjöfart 
 
61.10 Transport över hav, kustsjöfart 
 
61.101 Färjtrafik över hav eller i kustsjöfart 
 
61.102 Övrig havs- och kustsjöfart 
 
Omfattar även: 
− bogsering av kust- och havsgående fartyg i sjönöd 
− uthyrning av fritidsbåtar med besättning, för havs- och kustsjöfart 
 
Omfattar inte: 
− skärgårdstrafik, jfr 61.200 
 
61.2  Sjöfart på inre vattenvägar 
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61.20 Sjöfart på inre vattenvägar 
 
61.200 Sjöfart på inre vattenvägar 
 
Omfattar: 
− person- och godsbefordran med fartyg och båtar på floder, kanaler, sjöar och andra inre vattenvägar inkl. 

skärgårdstrafik 
− vägfärjor 
− bogsering av fartyg i sjönöd på inre vattenvägar 
 
Omfattar även: 
− uthyrning av fritidsbåtar med besättning, på inre vattenvägar 
 
62  LUFTTRANSPORT 
 
Omfattar: 
− person- och godsbefordran med luft- eller rymdtransport 
 
Omfattar inte: 
− besprutning av gröda, jfr 01.410 
− översyn av flygplan eller flygplansmotorer, jfr 35.300 
− flygfotografering, jfr 74.813 
 
62.1 Reguljär lufttransport 
 
62.10 Reguljär lufttransport 
 
62.100 Reguljär lufttransport 
 
Omfattar: 
− reguljär lufttransport av passagerare och gods 
 
Omfattar inte: 
− charterflygning, jfr 62.200 
 
62.2 Icke reguljär lufttransport 
 
62.20 Icke reguljär lufttransport 
 
62.200 Icke reguljär lufttransport 
 
Omfattar: 
− charterflygning, även reguljär, av passagerare och gods 
− taxiflyg 
 
62.3 Rymdfart 
 
62.30 Rymdfart 
 
62.300 Rymdfart 
 
Omfattar: 
− uppsändande av satelliter och rymdfarkoster 
− gods- och persontransport i rymden 
 
Omfattar även: 
− verksamhet som utförs av rymdlaboratorier 
 
63  STÖDTJÄNSTER TILL TRANSPORT; RESEBYRÅVERKSAMHET 
 
63.1 Godshantering och magasinering 
 
63.11 Godshantering 
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63.110 Godshantering 
 
Omfattar: 
− på- och avlastning av varor eller passagerarbagage, oavsett transportsätt 
− stuveriverksamhet 
 
Omfattar inte: 
− drift av godsterminaler, jfr 63.2 
 
63.12 Varulagring och magasinering 
 
63.120 Varulagring och magasinering 
 
Omfattar: 
− drift av spannmålssilor, varumagasin, kylmagasin etc. som ej är i anslutning till annan verksamhet; 

magasinering av diverse gods  
 
Omfattar inte: 
− parkeringsanläggningar för motorfordon, jfr 63.210 
 
63.2 Övriga stödtjänster till transport 
 
63.21 Övriga stödtjänster till landtransport 
 
63.210 Övriga stödtjänster till landtransport 
 
Omfattar: 
− verksamhet i samband med landtransport av passagerare, djur eller gods: 
 ⋅ drift av terminalanläggningar såsom järnvägsstationer, busstationer och godsterminaler 
 ⋅ drift (ej underhåll) av avgiftsbelagda vägar, broar, tunnlar 
 ⋅ drift av parkeringsplatser och garage, cykelparkeringar 
 ⋅ vinterförvaring av husvagnar och husbilar 
 ⋅ taxicentraler 
 
Omfattar inte: 
− uthyrning per månad eller per år, av separata garage eller garageplatser för fordon, jfr 70.209 
 
63.22 Övriga stödtjänster till sjöfart 
 
63.220 Övriga stödtjänster till sjöfart 
 
Omfattar: 
− verksamhet i samband med person-, djur- eller godsbefordran över vatten: 
 ⋅ drift av terminalanläggningar såsom hamnar och pirer  
 ⋅ drift av slussar etc. 
 ⋅ lots- och farledstjänster 
 ⋅ sjöräddning 
 ⋅ drift av fyrar  
− utbildning till yrkesskeppare o.d. 
 
Omfattar inte: 
− drift av marinor, jfr 92.623 
− bogsering av kust- och havsgående fartyg i sjönöd, jfr 61.102 
− bogsering av fartyg på inre vattenvägar i sjönöd, jfr 61.200 
 
63.23 Övriga stödtjänster till luftfart 
 
63.230 Övriga stödtjänster till luftfart 
 
Omfattar: 
− verksamhet i samband med person-, djur- eller godsbefordran med flyg: 
 ⋅ drift av flygterminaler 
 ⋅ flygledning och -kontroll 



 

 
124

 ⋅ markservice på flygfält 
− utbildning till civil yrkesflygare 
 
Omfattar inte: 
− flygutbildning för A-certifikat, jfr 80.410 
− gods- och bagagehantering på flygterminal, jfr 63.110 
− städning och tvättning av flygplan, jfr 74.701 
 
63.3 Arrangerande och försäljning av resor; turistservice 
 
63.30 Arrangerande och försäljning av resor; turistservice 
 
63.301 Arrangerande av resor 
 
Omfattar: 
− arrangerande av resor  
− reseledarverksamhet 
 
63.302 Försäljning och förmedling av resor; hotellbokning 
 
Omfattar: 
− resebyråverksamhet: 
 ⋅ försäljning av biljetter, paketresor etc. 
 ⋅ reseinformation, rådgivning och planering av resor 
 
63.303 Turistservice 
 
Omfattar: 
− turistbyråverksamhet  
− guidning 
− rumsförmedling 
 
63.4 Annan transportförmedling 
 
63.40 Annan transportförmedling 
 
63.400 Annan transportförmedling 
 
Omfattar: 
− arrangerande av godstransporter med bil, båt eller flyg: 
 ⋅ speditörsverksamhet 
 ⋅ skeppsmäkleri 
 ⋅ lastbilscentralernas transportförmedling 
 
Omfattar inte: 
− kurirtjänster, jfr 64.120 
 
64  POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER 
 
64.1 Postbefordran 
 
64.11 Postbefordran via nationella posten 
 
64.110 Postbefordran via nationella posten 
 
Omfattar även: 
− uthyrning av postboxar och poste restante service o.d. 
 
Omfattar inte: 
− postgiroverksamhet, postens bankverksamhet och annan finansförmedling, jfr 65.120 
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64.12 Annan postbefordran  
 
64.120 Annan postbefordran  
 
Omfattar: 
− mottagning, transport och utdelning av brev och småpaket som utförs av företag utanför nationella posten 
− kurirverksamhet 
− utbärning av dagstidningar 
 
Omfattar även: 
− uthyrning av postboxar (utom av nationella posten) 
 
64.2 Telekommunikation 
 
64.20 Telekommunikation 
 
64.201 Nätdrift 
 
Omfattar: 
− styrning, kontroll och felhantering av telenät 
− tillhandahållande av telefon-, telegram-, telex- och datakommunikationstjänster m.m. 
− tillhandahållande av internetaccess 
 
Omfattar inte: 
− kabeldragning, jfr 45.212, 45.310 
− installation av telefon, jfr 45.310 
− telefonpassning, jfr 74.860 
 
64.202 Radiering 
 
Omfattar: 
− styrning, kontroll och felhantering av radio- och televisionsnät samt mobilradiosystem 
− överföring av radio- och TV-program 
− inkassering och kontroll av avgifter för radio- och TV-mottagare 
 
Omfattar inte: 
− produktion av radio- och TV-program, även om den sker i anslutning till sändning, jfr 92.200 
 
64.203 Kabel-TV-drift 
 
Omfattar: 
− mottagning och vidaresändning av TV- och ljudprogram på kabel-TV/radio-nätet 
− betal-TV-tjänster 
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Avdelning J 
FINANSIELL VERKSAMHET  
 
65  FINANSFÖRMEDLING UTOM FÖRSÄKRING OCH 

PENSIONSFONDSVERKSAMHET 
 
Omfattar:  
− inlåning, utlåning, förvaltning och förmedling av finansiella tillgångar/skulder, andra än försäkringar och 

pensionsfonder 
 
65.1 Bankverksamhet 
 
Omfattar: 
− inlånings- och utlåningsverksamhet m.m. 
 
65.11 Centralbanksverksamhet 
 
65.110 Centralbanksverksamhet 
 
Omfattar: 
− Riksbankens verksamhet 
 
65.12  Bankverksamhet utom centralbankverksamhet 
 
65.120 Bankverksamhet utom centralbankverksamhet 
 
Omfattar: 
− finansförmedling i form av inlåning eller nära substitut för inlåning och att i egen räkning ställa ut lån, 

vilket utförs av andra monetära institutioner än centralbanker 
 
Omfattar inte: 
− internbanksverksamhet, jfr 65.220 
− hypoteksinstitut som inte tar emot inlåning, jfr 65.220 
 
65.2 Annan finansförmedling 
 
Omfattar: 
− kreditgivning finansierad genom upplåning i form av obligationer, lån etc., dvs. utan inlåning på konto från 

hushåll och företag 
 
65.21 Finansiell leasing 
 
65.210 Finansiell leasing 
 
Omfattar: 
− leasing där leasingperioden täcker tillgångens förväntade livslängd och leasingtagaren övertar alla fördelar 

och risker som är förbundna med bruket av tillgången. Tillgången kan överlåtas 
 
Omfattar inte: 
− operationell leasing, jfr 71 
 
65.22 Annan kreditgivning 
 
65.220 Annan kreditgivning 
 
Omfattar: 
− beviljande av lån av institutioner som inte bedriver finansförmedling: 
 ⋅ beviljande av konsumentkrediter 
 ⋅ tillhandahållande av långsiktigt kapital till näringslivet 
 ⋅ låneverksamhet utanför bankväsendet 
− kreditgivning av hypoteksinstitut som inte tar emot inlåning 
− factoringverksamhet 
− pantlånerörelse 
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65.23 Annan finansiell verksamhet 
 
Omfattar: 
− finansiell verksamhet som inte innebär kreditgivning  
 
65.231 Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning 

 
Omfattar: 
− tjänster som tillhandahålls av holdingbolag i finansiella koncerner 
− investmentsbolagsverksamhet 
− riskkapitalverksamhet (venture capital) 
 
Omfattar inte: 
− finansiell leasing, jfr 65.210 
− handel med värdepapper för annans räkning, jfr 67.120 
− handel med, leasing och uthyrning av fastigheter, jfr 70 
− operationell leasing, jfr 71 
− verksamhet hos icke finansiella holdingbolag, jfr 74.150 
− handel och förvaltning  för egen räkning av värdepappersbolag och fondkommissionärer, jfr 65.232 
 
65.232 Aktiefonds-, räntefonds- och valutafondsverksamhet m.m. 
 
Omfattar: 
− förvaltning av kapital i självständiga förvaltningsenheter, t.ex. värdepappersfonder 
 
66  FÖRSÄKRING OCH PENSIONSFONDSVERKSAMHET UTOM OBLIGATORISK 

SOCIALFÖRSÄKRING 
 
66.0 Försäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring 
 
66.01 Livförsäkring 
 
Omfattar: 
− försäkring och återförsäkring av liv, med eller utan inslag av sparande 
 
66.011 Fondanknuten livförsäkring 
 
Omfattar: 
−  försäkringsverksamhet där försäkringstagaren själv avgör hur premierna skall förvaltas, s.k. ”unit 
  linked”-bolag         
 
66.012 Livförsäkring utom fondanknuten livförsäkring 
 
66.02 Pensionsfonders och understödsföreningars verksamhet 
 
66.020 Pensionsfonders och understödsföreningars verksamhet 
 
Omfattar: 
− privat pensionsförsäkringsverksamhet 

 
Omfattar inte: 
− försäkringar och fonder som inte finansieras genom premier utan i huvudsak får sina medel genom 

offentliga bidrag, jfr 75.300 
 

66.03 Skadeförsäkring 
 
66.030 Skadeförsäkring 
 
Omfattar: 
− försäkring och återförsäkring, annan än livförsäkring: 
 ⋅ olycksfalls- och sjukförsäkring 
 ⋅ villa/hemförsäkring och annan försäkring av fast egendom 
 ⋅ vagnskadeförsäkring och annan försäkring av lös egendom 
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 ⋅ trafikförsäkring och annan ansvarighetsförsäkring 
 
67  STÖDTJÄNSTER TILL FINANSIELL VERKSAMHET 
 
Omfattar: 
− stödverksamhet till finans- och försäkringsverksamhet; verksamheten skall dock inte i sig kunna jämställas 

med finans- och försäkringsverksamhet 
 

67.1 Stödtjänster till finansförmedling utom försäkring och pensionsfondsverksamhet 
 
67.11 Administrativa tjänster till finansiella marknader 
 
67.110 Administrativa tjänster till finansiella marknader 
 
Omfattar: 
− verksamhet vid fond- och råvarubörs och värdepapperscentral etc. 
 
67.12 Handel med och förvaltning av värdepapper, för annans räkning 
 
67.120 Handel med och förvaltning av värdepapper, för annans räkning 
 
Omfattar även: 
− förmögenhetsförvaltning för annans räkning 

 
Omfattar inte: 
− handel med värdepapper för egen räkning, jfr 65.231 
 
67.13 Andra stödtjänster till finansförmedling 
 
67.130 Andra stödtjänster till finansförmedling 
 
Omfattar: 
− mäkleritjänster avseende lån 
− finansiell rådgivning som tillhandahålls av finansiella rådgivare och lånerådgivare 
− valutaväxling 
− andra stödtjänster till finansförmedling 
 
Omfattar inte: 
− portföljförvaltning, jfr 67.120 
− rådgivning avseende försäkrings- och pensionsfrågor, jfr 67.201, 67.202 
− rådgivning avseende skattefrågor, jfr 74.120 
− finansiell rådgivning avseende förvaltning av företags medel (ej skattefrågor), jfr 74.140 
 
67.2 Stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet 
 
67.20 Stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet 
 
67.201 Försäkringsmäklarverksamhet 
 
Omfattar: 
− försäkringsagenter 
 
67.202 Övriga stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet 
 
Omfattar: 
− försäkringskonsultverksamhet 
− skadereglering, riskbedömning etc. 
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Avdelning K 
FASTIGHETS- OCH UTHYRNINGSVERKSAMHET, FÖRETAGSTJÄNSTER 
 
70  FASTIGHETSVERKSAMHET 

 
70.1 Exploatering av och handel med egna fastigheter 
 
70.11 Markexploatering 
 
70.110 Markexploatering 
 
Omfattar: 
− markexploatering: att förena finansiella, tekniska och fysiska medel för att kunna genomföra 

fastighetsprojekt för framtida försäljning. Gäller såväl bostadsfastigheter som andra fastigheter 
 

70.12 Handel med egna fastigheter 
 
70.120 Handel med egna fastigheter 
 
Omfattar: 
− köp och försäljning av egna fastigheter, lägenheter och mark 
 
70.2 Uthyrning av egna fastigheter 
 
70.20 Uthyrning av egna fastigheter 
 
70.201 Uthyrning och förvaltning av egna bostäder 
 
70.202 Uthyrning och förvaltning av egna industrilokaler 
 
70.203 Uthyrning och förvaltning av egna, andra lokaler 
 
Omfattar: 
− uthyrning av kontors- och affärslokaler 
− uthyrning av lagerlokaler o.d. 
− uthyrning av mark 
 
70.204 Förvaltning i bostadsrättsföreningar 
 
70.209 Övrig fastighetsförvaltning 
 
Omfattar bl.a.: 
− förvaltning av samfälligheter 
 
Omfattar inte: 
− drift av hotell, pensionat, campingplatser, husvagnsläger och liknande anläggningar för korttidsboende, 

jfr 55 
 

70.3 Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag  
 
70.31 Fastighetsförmedling 
 
70.310 Fastighetsförmedling 
 
Omfattar: 
− förmedling vid köp, försäljning och uthyrning av fastigheter  
− värdering av fastigheter 

 
70.32 Fastighetsförvaltning på uppdrag 
 
Omfattar: 
− förvaltning av fastighet på ägarens uppdrag och för ägarens räkning 
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Omfattar även: 
− hyresinkassering 
 
70.321 Förvaltning i rikskooperativ regi 
 
Omfattar: 
− HSB och Riksbyggen m.m. 
 
70.329 Övrig fastighetsförvaltning på uppdrag 
 
Omfattar: 
− uppdragsförvaltning av bostads-, industri-, kommersiella, jordbruks- och skogsfastigheter  
 
Omfattar även: 
− fastighetsskötsel på uppdrag: 
 ⋅ fastighetsdrift 
 ⋅ städning och underhåll av lokalerna i en fastighet 
 ⋅ kontroll av system för värme, ventilation och luftkonditionering 
 ⋅ mindre reparationer 
 
71  UTHYRNING AV FORDON OCH MASKINER UTAN BEMANNING SAMT AV 

HUSHÅLLSARTIKLAR OCH VAROR FÖR PERSONLIGT BRUK 
 
71.1 Biluthyrning 
 
71.10 Biluthyrning 
 
71.100 Biluthyrning 
 
Omfattar: 
− uthyrning av personbilar och lätta lastbilar utan förare 
− operationell leasing av personbilar och lätta lastbilar utan förare, med eller utan service 
 
Omfattar inte: 
− finansiell leasing, jfr 65.210 
 
71.2 Uthyrning av andra transportmedel 
 
71.21 Uthyrning av andra landtransportmedel 
 
71.210 Uthyrning av andra landtransportmedel 
 
Omfattar: 
− uthyrning av andra landtransportmedel än personbilar och lätta lastbilar, utan förare: 
 ⋅ lastbilar, traktorer, släpvagnar 
 ⋅ motorcyklar, husvagnar, husbilar etc. 
− operationell leasing av sådana transportmedel, med eller utan service 
 
Omfattar även: 
− uthyrning av containrar 
− uthyrning av lastpallar 

 
Omfattar inte: 
− uthyrning eller leasing av landtransportmedel med förare, jfr 60.2 
− finansiell leasing, jfr 65.210 
− cykeluthyrning, jfr 71.402 
− uthyrning av bostads- och kontorscontainrar, jfr 71.320 
− uthyrning av jord- och skogsbrukstraktorer, utan förare, jfr 71.310 
 
71.22 Uthyrning av fartyg 
 
71.220 Uthyrning av fartyg 
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Omfattar: 
− uthyrning av fartyg utan besättning för yrkesmässigt bruk 
− operationell leasing av fartyg, med eller utan service 

 
Omfattar inte: 
− uthyrning av fartyg med besättning, jfr 61 
− finansiell leasing, jfr 65.210 
− uthyrning av fritidsbåtar, utan besättning, jfr 71.402 
 
71.23 Uthyrning av flygplan 
 
71.230 Uthyrning av flygplan 
 
Omfattar: 
− uthyrning av lufttransportmedel utan besättning 
− operationell leasing av lufttransportmedel, med eller utan service 
 
Omfattar inte: 
− uthyrning av lufttransportmedel med besättning, jfr 62 
− uthyrning av luftballonger, luftskepp, segel- och glidflygplan samt hängglidare, till hushåll, jfr 71.402 
− finansiell leasing, jfr 65.210 
 
71.3 Uthyrning av maskiner och utrustning 
 
71.31 Uthyrning av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap 
 
71.310 Uthyrning av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap 
 
Omfattar: 
− uthyrning och operationell leasing av jord- och skogsbruksmaskiner och -utrustning utan förare 
 
Omfattar inte: 
− uthyrning av jord- och skogsbruksmaskiner och -utrustning med förare, jfr 01.410, 02.029 
− finansiell leasing, jfr 65.210 

 
71.32 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner 
 
71.320 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner 
 
Omfattar: 
− uthyrning och operationell leasing av bygg- och anläggningsmaskiner utan förare 
− uthyrning av byggnadsställningar och arbetsplattformar utan resning och montering 
− uthyrning av bostads- och kontorscontainrar 
 
Omfattar inte: 
− uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare, jfr 45.500 
− montering av byggnadsställningar etc., inkl. uthyrning, jfr 45.250 
− finansiell leasing, jfr 65.210 
 
71.33 Uthyrning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning inkl. datorer 
 
71.330 Uthyrning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning inkl. datorer 
 
Omfattar: 
− uthyrning och operationell leasing av datorer och kontorsmaskiner utan operatör: 
 ⋅ datorer och kringutrustning 
 ⋅ kopiatorer 
 ⋅ postbehandlingsmaskiner etc. 
 
Omfattar även: 
− uthyrning av kontorsmöbler och kassaskåp 
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Omfattar inte: 
− finansiell leasing, jfr 65.210 
 
71.34 Annan uthyrning av maskiner och utrustning 
 
71.340 Annan uthyrning av maskiner och utrustning 
 
Omfattar: 
− uthyrning och operationell leasing av andra maskiner och utrustning utan förare: 
 ⋅ motorer och turbiner, verktygsmaskiner 
 ⋅ utrustning för gruvdrift och oljeutvinning 
 ⋅ radio-, TV- och kommunikationsutrustning för kommersiellt bruk 
 ⋅ mät- och kontrollutrustning 
 ⋅ annan vetenskaplig utrustning samt utrustning för industri och handel m.m. 
 ⋅ borriggar utan personal 
 
Omfattar inte: 
− finansiell leasing, jfr 65.210 
− uthyrning av jord- och skogsbruksmaskiner, utan förare, jfr 71.310 
− uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner, utan förare, jfr 71.320 
− uthyrning av kontorsmaskiner och datorer, utan operatör, jfr 71.330 
 
71.4 Uthyrning av hushållsartiklar och varor för personligt bruk 
 
71.40 Uthyrning av hushållsartiklar och varor för personligt bruk 
 
71.401 Uthyrning av video- och dvd-filmer 
 
71.402 Uthyrning av andra varor för personligt och hushållsbruk 
 
Omfattar: 
− uthyrning av:  
 ⋅ textilier och kläder 
 ⋅ möbler, glas och porslin 
 ⋅ hushållsartiklar och -apparater 
 ⋅ radio-, TV-, videoapparater etc. 
 ⋅ fritidsbåtar, utan besättning 
 ⋅ cyklar 
 ⋅ sport- och hobbyutrustning 
 ⋅ musikinstrument, teaterdekorer och -kostymer  
 ⋅ växter  
 ⋅ gör-det-själv-maskiner, handverktyg 
 
Omfattar inte: 
− uthyrning av personbilar och skåpbilar, motorcyklar, hus- och släpvagnar, jfr 71.1, 71.2 
− tvättinrättningars uthyrning av linne och arbetskläder o.d., jfr 93.01 
 
72  DATABEHANDLINGSVERKSAMHET M.M. 
 
72.1 Konsultverksamhet avseende maskinvara 
 
72.10 Konsultverksamhet avseende maskinvara 
 
72.100 Konsultverksamhet avseende maskinvara 
 
Omfattar: 
− konsultverksamhet avseende val och konfiguration av maskinvara och tillhörande programvara 
 
Omfattar även: 
− rådgivning avseende datorsäkerhet  
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Omfattar inte: 
− konsultverksamhet avseende hårdvara, utövad av producenter eller återförsäljare av datorer och 

databehandlingsutrustning, jfr 30.020, 51.840, 52.493 
 
72.2 Konsultverksamhet avseende system- och programvara 
 
72.21 Utgivning av programvara 
 
72.210 Utgivning av programvara 
 
Omfattar: 
− utveckling, tillverkning, framtagning av dokumentation samt leverans av standardtillverkad (ej 

kundanpassad) system- och programvara 
− utgivning och marknadsföring (försäljning, uthyrning, operationell licensgivning) av : 
 ⋅ programsystem 
 ⋅ program med användarverktyg 
 ⋅ paket med standardtillämpningsprogram 
 ⋅ spelprogramvara 
− databärare med registrerat material för användning i ADB-system 
 
Omfattar inte: 
− handel med programpaket, jfr 52.493, 51.840 
− utveckling av kundspecifik programvara, jfr 72.220 
− omarbetning eller ändringar av programpaket till standardprogram efter specifika användarbehov, jfr     
  72.220 
− installation av programvara i samband med butiks- och partihandel, jfr 52.493, 51.840 
− reproduktion av dataprogram, jfr 22.330 
 
72.22 Annan konsultverksamhet avseende system- och programvara 
 
72.220 Annan konsultverksamhet avseende system- och programvara 
 
Omfattar: 
− analysering, konstruktion och programmering av system- och programvara: 
 ⋅ utförande av analyser av användarnas behov och problem 
 ⋅ utveckling, tillverkning, framtagning av dokumentation samt leverans av specialgjord system- och    
      programvara baserad på kundspecifik order 
   ⋅ skrivande av program efter anvisningar från användare 
 ⋅ design av webbsidor 
 
Omfattar inte: 
− installation av kundspecifik programvara i samband med butiks- eller partihandel, jfr 52.493, 51.840 
− programvarurådgivning i samband med konsultation avseende maskinvara, jfr 72.100 
− utgivning av generell programvara, jfr 72.210 
 
72.3 Databehandling 
 
72.30 Databehandling 
 
72.300 Databehandling 
 
Omfattar: 
− databehandling, datordrift, dataregistrering, tabulering m.m. 
− drift och service av datanät 
− serververksamhet: 
 ⋅ tillhandahållande av elektronisk lagring eller registrering på webbsidor som tillhör någon annan, så att        
   externa internetanvändare kan tillgå data, med möjlighet till ständiga ändringar av webbsideägarna, t.ex.  
     webbhotell 
− tillhandhållande av konvertering och ändring av data på band och disketter, förberedelser för inmatning och 

OCR-verksamhet 
 
Omfattar även: 
− scanning av dokument i arkiveringssyfte 
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− försäljning av annonsplatser på internet av webbhotell 
 
Omfattar inte: 
− reproduktion av datamedier, jfr 22.330 
− scanning i samband med trycksättningsarbeten, jfr 22.240 
 
72.4 Databasverksamhet 
 
72.40 Databasverksamhet 
 
72.400 Databasverksamhet 
 
Omfattar: 
− on-line publicering:  
 ⋅ direktansluten databaspublicering 
 ⋅ direktansluten publicering av kataloger och sändlistor 
 ⋅ övrig direktansluten publicering 
− sökmotortjänster på internet 
− tekniska stödtjänster:  
 ⋅ databasutveckling: insamling och sammanställning av data från en eller flera källor 
 ⋅ datalagring: framställning av dataposter för information i ett förutbestämt format 
 
Omfattar även: 
− försäljning av annonsplatser på internet av andra än webbhotell 
 
Omfattar inte: 
− direktansluten publicering i samband med annan publicering, jfr 22 
 
72.5 Underhåll och reparation av kontors- och bokföringsmaskiner samt 

databehandlingsutrustning 
 
72.50 Underhåll och reparation av kontors- och bokföringsmaskiner samt 

databehandlingsutrustning 
 
72.500 Underhåll och reparation av kontors- och bokföringsmaskiner samt 

databehandlingsutrustning 
 
72.6 Övrig datoranknuten verksamhet 
 
72.60 Övrig datoranknuten verksamhet 
 
72.600 Övrig datoranknuten verksamhet 
 
Omfattar inte: 
− utbildning av personal i användning av datorsystem, jfr 80.425 
− datasupport på telefon, på uppdrag, jfr 74.860 
 
 
73  FORSKNING OCH UTVECKLING 
 
Omfattar: 
− grundforskning: 
 experimentellt eller teoretiskt arbete, huvudsakligen med syfte att söka ny kunskap eller nya idéer, utan 

någon bestämd tillämpning i sikte 
− tillämpad forskning: 
 systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap eller nya idéer, med bestämd tillämpning i sikte 
− experimentell utveckling: 
 systematiskt och metodiskt utnyttjande av forskningsresultat och vetenskaplig kunskap och nya idéer för att 

åstadkomma nya produkter, nya processer, nya system eller väsentliga förbättringar av redan existerande 
sådana 

 
73.1 Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 
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73.10 Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling 
 
73.101 Naturvetenskaplig forskning och utveckling 
 
73.102 Teknisk forskning och utveckling 
 
73.103 Medicinsk och farmaceutisk forskning och utveckling 
 
73.104 Lantbruksvetenskaplig forskning och utveckling 
 
73.105 Tvärvetenskaplig forskning och utveckling med tyngdpunkt i naturvetenskap och teknik 
 
73.2 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling 
 
73.20 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling 
 
73.201 Samhällsvetenskaplig forskning och utveckling 
 
73.202 Humanistisk forskning och utveckling 
 
73.203 Tvärvetenskaplig forskning och utveckling med tyngdpunkt i samhällsvetenskap och 

humaniora 
 
74  ANDRA FÖRETAGSTJÄNSTER 
 
74.1 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, holdingverksamhet 
 
74.11 Juridisk verksamhet 
 
74.111 Juridisk verksamhet utom patent- och copyrightfrågor 
 
74.112 Rådgivning och handläggning av patent- och copyrightfrågor 
 
Omfattar: 
− juridisk och teknisk rådgivning avseende patent, mönster och varumärken 
 
74.12 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 
 
74.120 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 
 
Omfattar inte: 
− databehandling i samband med redovisning och bokföring, jfr 72.300 
− konsultverksamhet vid utformning av räkenskaps- eller budgetkontrollsystem, jfr 74.140 
− inkassoverksamhet, jfr 74.873 
 
74.13 Marknads- och opinionsundersökning 
 
74.130 Marknads- och opinionsundersökning  
 
Omfattar: 
− undersökning av marknaden för produkter med avseende på försäljningspotential, köpvanor m.m. 
− opinonsundersökningar gällande politiska, ekonomiska och sociala frågeställningar  
 
Omfattar inte: 
− marknadsundersökningar som utförs av callcenters, jfr 74.860 
 
74.14 Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. 
 
74.140 Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. 
 
Omfattar: 
− rådgivning, vägledning och assistans i samband med den dagliga driften av privata och offentliga 

verksamheter: 
 ⋅ PR och kommunikation 
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 ⋅ design av räkenskaps- och budgetkontrollsystem 
 ⋅ utformning av system för planering, organisation, effektivitet och kontroll, information etc. 
 ⋅ projektledning (ej byggnadsverksamhet) 
 ⋅ agronomers och lantbrukekonomers rådgivning till lantbrukare 
 ⋅ medling och förlikning mellan arbetsgivare och arbetstagare 
 ⋅ statistisk konsultverksamhet 
 
74.15 Holdingverksamhet 
 
74.150 Holdingverksamhet 
 
Omfattar: 
− central ledning av andra företag i moder-dotterbolagsförhållande eller motsvarande 
 
Omfattar inte: 
− finansiell holdingverksamhet, jfr 65.231 
− operativa konsult- och företagstjänster, jfr övriga 74 
 
74.2 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. 
 
74.20 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. 
 
74.201 Arkitektverksamhet 
 
Omfattar även: 
− stadsplanering och landskapsarkitektur 
− trädgårdsarkitektverksamhet  
 
Omfattar inte: 
− inredningsarkitektverksamhet, jfr 74.872 
 
74.202 Annan teknisk konsultverksamhet 
 
Omfattar: 
− maskinkonstruktion och industriell formgivning 
− konstruktion av luftkonditioneringssystem, kylanläggningar, sanitets- och luftreningsanläggningar,      
   ljudisoleringar etc.  
− projektledning, konstruktion, konsultation inom områden såsom hydraulik, trafik,  
 väg- och vattenbyggnad, elektricitet, elektronik, gruvdrift, kemi, mekanik, industriella processer 
− planering och ledning av miljöprojekt 
− geologiska undersökningar och prospektering: 
 ⋅ undersökning av jordytan och observationer för att fastslå strukturen i de översta jordlagren och spåra 

förekomster av olja, naturgas och mineraler samt grundvatten 
 ⋅ seismologi 
− väderlekstjänst 
− geodetiska undersökningar: 
 ⋅ lantmäteri 
 ⋅ hydrologi, hydrografi 
 ⋅ kartografi  
 
Omfattar även: 
− verksamhet som utövas av andra tekniska konsulter än tekniskt utbildade konsulter 
 
Omfattar inte: 
− provborrning och markundersökning, jfr 45.120 
− forskning och utveckling, jfr 73 
− teknisk provning och analys, jfr 74.300 
−  teknisk konsultverksamhet avseende datorteknik, jfr 72.100 
 
74.3 Teknisk provning och analys 
 
74.30 Teknisk provning och analys 
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74.300 Teknisk provning och analys 
 
Omfattar: 
− analys av vatten och mätning av luftföroreningar, mätning av radioaktivitet o.d.; analys av potentiella 

föroreningskällor såsom rök och avloppsvatten 
− test av hållbarhet, sammansättning och livslängd hos material och produkter 
− test av mätinstruments tillförlitlighet 
− typgodkännande av fartyg, flygplan, motorfordon, tryckbehållare, kärnkraftverk etc. 
− periodisk besiktning av motorfordon 
− certifiering 
− kontrollverksamhet inom livsmedelshygien, inkl. veterinärkontroller i samband med 

livsmedelsframställning 
 
74.4 Reklamverksamhet 
 
74.40 Reklamverksamhet 
 
74.401 Reklambyråverksamhet 
 
Omfattar: 
− samtliga moment från planering av reklaminsatser till placering av reklam i media 
 
Omfattar inte: 
− tryckning av reklammaterial, jfr 22.220 
− marknadsundersökningar, jfr 74.130 
− PR-verksamhet, jfr 74.140 
− direktreklam, jfr 74.403 
− reklamfotografering, jfr 74.812  
− produktion av reklaminslag för radio, TV och film, jfr 92 
 
74.402 Annonsförsäljning 
 
Omfattar: 
− förmedling av annonser till tidningar och tidskrifter 
− mediaval och försäljning av reklamplats och reklamtid i medierna 
− försäljning av annonsplats på annonstavlor, byggnader, fordon etc., direkt av ägaren 
− försäljning av namnrättigheter för turneringar och stadior etc. 
− produktplacering av reklam i filmer etc. 
 
Omfattar inte: 
− försäljning av annonsplatser på internet, jfr 72.300, 72.400 
 
74.403 Direktreklamverksamhet 
 
Omfattar: 
− planering och genomförande av direktreklaminsatser på uppdrag 
 
74.409 Övrig marknadsföringsverksamhet 
 
Omfattar: 
− montering och skötsel av ljusreklam, skyltar av tillfällig karaktär och affischer utomhus, dekoratörsarbete 

(skyltning) 
− buss- och bilreklam 
 
74.5 Arbetsförmedling och rekrytering 
 
74.50 Arbetsförmedling och rekrytering 
 
74.501 Förmedling och rekrytering av personal 
 
Omfattar även: 
− arbetsförmedling och rekrytering, som utförs av den statliga arbetsförmedlingen 
− konsultverksamhet vid rekrytering av chefer och annan arbetskraft eller vid personalreduktion 
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Omfattar inte: 
− verksamhet som personlig teater- och artistagent, jfr 74.879  
− förmedling av arbetskraft till jordbruk, jfr 01.4 
− förmedling av roller till film, TV och teater, jfr 92.729 
 
74.502 Uthyrning av personal 
 
Omfattar: 
− personaluthyrning, dvs. förmedlande, huvudsakligen för kortare tid, av personal som är anställd av och vars 

lön betalas av uthyraren 
 
74.6 Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 
 
74.60 Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 
 
74.600 Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 
 
Omfattar: 
− verksamhet som utförs av väktare, parkeringsvakter, livvakter, privat- och varuhusdetektiver, dörrvakter, 

butikskontrollanter, etc. 
− värdetransporter 
− konsultverksamhet gällande hushålls och företags säkerhet 
− efterforskning av saker (ej som del av försäkringsverksamhet) 
− säker förstöring av information på alla typer av media 
 
Omfattar inte: 
− installation av larm, jfr 45.310 
− försäkringsutredningar, jfr 67.202 
− undersökning av kreditvärdighet, jfr 74.873 
− rådgivning avseende datorsäkerhet, jfr 72.100 
 
74.7 Rengöring och sotning 
 
74.70 Rengöring och sotning 
 
74.701 Lokalvård 
 
Omfattar: 
− invändig städning av alla slags byggnader såsom kontor, fabriker, affärer, institutioner och andra 

arbetsplatser samt trappuppgångar till bostadshus 
− fönsterputsning 
− städning av tåg, bussar, flygplan etc. 
− rengöring av heltäckningsmattor 
− utvändig tvätt av flygplan 
 
Omfattar inte: 
− fasadrengöring av byggnader, sandblästring etc., jfr 45.450 
− mattvätt, draperi- och gardinrengöring vilket även kan utföras hos kunden, jfr 93.01 
− förvärvsarbete som anställd privatperson i hushåll, jfr 95.000 
− rengöring av lantbrukslokaler (hönshus, svinstior etc.), jfr 01.420 
 
74.702 Rengöring, sanering och desinfektion 
 
Omfattar: 
− sanering och desinfektion av byggnader, fartyg, flygplan och tåg 
− specialrengöring av reservoarer och tankar 
− rengöring av uppvärmnings- och ventilationskanaler 
− specialrengöring av lokaler i sjukhus, datorrum etc. 
− desinfektion och skadedjursbekämpning 
 
Omfattar även: 
− rengöring av flaskor och industrimaskiner 
− klotter- och mögelsanering 
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Omfattar inte: 
− skadeinsektsbekämpning inom jord- och skogsbruk, jfr 01.410, 02.012 
− asbestsanering, jfr 45.250 
−  blästring och rengöring av fasader, jfr 45.450 
− sanering efter oljeutsläpp, jfr 90.030 
 
74.703 Skorstensfejarverksamhet 
 
Omfattar: 
− skorstensfejning, rengöring av spisar, förbränningsugnar, värmepannor, ventilationskanaler och 

utsugningsanordningar 
 
74.8 Övriga företagstjänster 
 
74.81 Fotoverksamhet 
 
74.811 Porträttfotoverksamhet 
 
Omfattar inte: 
− drift av fotograferingsautomater, jfr 93.050 
 
74.812 Reklamfotoverksamhet 
 
74.813 Press- och övrig fotografverksamhet 
 
Omfattar även: 
− flygfotografering 
 
74.814 Fotolaboratorieverksamhet 
 
Omfattar: 
− framkallning, kopiering, retuschering och förstoring av negativ och filmer 
− montering av diabilder 
− kopiering och restaurering av gamla fotografier 
 
Omfattar inte: 
− fotolaboratorieverksamhet i samband med film- och videoproduktion, jfr 92.110 
 
74.82 Förpackningsverksamhet 
 
74.820 Förpackningsverksamhet 
 
Omfattar: 
− förpackningsverksamhet, utförd mot lön eller inom ett kontrakt, med eller utan en automatisk process: 
 ⋅ förpackning av kött 
 ⋅ säker förpackning av läkemedel 
 ⋅ buteljering av vätskor, även drycker och livsmedel 
− styckförpackning av varor  
− etikettering, stämpling och tryckning 
− paket- och presentinslagning 
 
Omfattar inte: 
− förpackningsaktiviteter i anslutning till transport, jfr 63 
 
74.85 Kontorsservice och översättningsverksamhet 
 
74.850 Kontorsservice och översättningsverksamhet 
 
Omfattar: 
− sekreterarverksamhet såsom: 
 ⋅ stenografering och textbehandling 
 ⋅ korrekturläsning  
 ⋅ kopiering inkl. blåkopiering, tryckning med multigraf och liknande  
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− upprättande av adresslistor och försäljning av adresser 
− adressering, kuvertering och utsändning av brev, inkl. reklammaterial 
− översättning och tolkning 
 
Omfattar inte: 
− databasverksamhet, jfr 72.400 
− bokföring, jfr 74.120 
− telefonpassning, jfr 74.860 
 
74.86 Telefonserviceverksamhet (callcentertjänster) 
 
74.860 Telefonserviceverksamhet (callcentertjänster) 
 
Omfattar: 
− kundservice i anslutning till tekniska förmedlingstjänster för annans räkning: 
 ⋅ callcenter som besvarar inkommande samtal från kunder med hjälp av automatiska samtalsfördelare 

  (ACD), datorstödd telefoni (CTI) eller interaktivt talsvar (IVR), avseende ordermottagning, 
produktinformation och handläggning av klagomål 

 ⋅ callcenter med utåtriktad verksamhet i form av försäljning och marknadsföring till kunder avseende, 
marknadsundersökning, direktmarknadsföring och adresskontroll 

 
74.87 Diverse andra företagstjänster 
 
74.871 Grafisk formgivning och service 
 
Omfattar: 
− grafisk formgivning, layout, originalframställning  
− illustratörsverksamhet 
 
Omfattar inte: 
− annonsutformning och utformning av reklamprojekt, jfr 74.401 
 
74.872 Annan formgivning 
 
Omfattar: 
− design av textilier, kläder, skor, smycken, guld- och silvervaror, andra varor för personligt bruk och 

hushållsbruk 
− inredningsarkitektverksamhet 
 
Omfattar inte: 
− formgivning och design av industriprodukter, jfr 74.202 
 
74.873 Inkasso- och kreditkontrollverksamhet 
 
74.874 Mäss-, kongress- och dagkonferensverksamhet 
 
Omfattar: 
− produktion av mässor, kongresser och konferenser 
− drift av dagkonferensanläggningar 
− förmedling av mässor, kongresser och konferenser 
− montering av montrar, skyltar etc. i mässlokaler 
 
74.879 Diverse övriga företagstjänster 
 
Omfattar bl.a.: 
− konsultverksamhet i samband med överlåtelse av rörelse 
− värdering utom fastighets- och försäkringsvärdering 
− förmedling av enskilda artisters etc. engagemang i spelfilmer, teaterproduktioner, nöjes- eller 

sportevenemang (impressario m.fl.) 
− konsultverksamhet i samband med och förmedling/lansering av teaterstycken, konstverk, fotografier etc. 
− agenturverksamhet för fotomodeller och mannekänger 
− depeschkontor 
− framställning av rabattkuponger och bonusmärken 
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− förvaltning av upphovsrätt samt intäkter i samband med detta (utom filmintäkter) 
− förvaltning av immateriell äganderätt (patent, licenser, varumärken, rättigheter etc.) 
− avläsning av värme-, vatten-, gas- och elmätare 
− verksamhet som utövas av auktionsförrättare som egen företagare 
 
Omfattar inte: 
− reklam- och marknadsföringsverksamhet, jfr 74.40 
− förvaltning av filmrättigheter, jfr 92.120 
− callcenterverksamhet, jfr 74.860 
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Avdelning L 
OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR; OBLIGATORISK 
SOCIALFÖRSÄKRING 
 
75  OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH FÖRSVAR; OBLIGATORISK SOCIAL-

FÖRSÄKRING 
 
75.1 Offentlig förvaltning 
 
Omfattar: 
− myndighetsutövning, planerings- och utredningsverksamhet vars syfte är att stifta lagar, bereda 

författningar, handha den offentliga ekonomin, ge tillstånd, befrämja näringslivet m.m. 
 
75.11 Övergripande offentlig förvaltning 
 
75.111 Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering 
 
Omfattar: 
− lagstiftning, beslutande organ samt övergripande planering gällande flera verksamhetsområden 
 
75.112 Inspektion, kontroll, tillståndsgivning 
 
Omfattar: 
− inspekterande, kontrollerande och tillståndsgivande myndigheter  
 
75.113 Skatteförvaltning, indrivning 
 
Omfattar: 
− uttaxering och inkassering av skatter och avgifter 
 
75.114 Samhällelig informationsförsörjning 
 
Omfattar: 
− allmän samhällsinformation såsom statlig och kommunal statistikproduktion etc. 
 
75.12 Administration av vård, utbildning, kulturell verksamhet och annan samhällsservice  
 
75.121 Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning 
 
Omfattar: 
− central, regional och lokal förvaltning och övervakning av skolväsendet, utveckling av 

undervisningsprogram och -metoder 
 
75.122 Administration av universitets- och högskoleutbildning samt forskning 
 
Omfattar: 
− central och regional planering och utvärdering av universitets- och högskoleutbildning 
− forskningsrådsverksamhet 
 
75.123 Administration av hälso- och sjukvård 
 
Omfattar: 
− central och regional planering, reglering och utvärdering av hälso- och sjukvård 
 
75.124 Administration av omsorg och socialtjänst 
 
Omfattar: 
− central, regional och lokal planering, reglering och utvärdering av omsorg och socialtjänst 
 
75.125 Administration av program för kultur, miljö, boende m.m. 
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Omfattar: 
− centralt och regionalt stöd till kultur och idrott 
− övergripande förvaltning av park-, grön- och rekreationsområden, historiskt värdefulla byggnader och 

minnesmärken 
 
75.13 Administration av näringslivsprogram 
 
75.131 Administration av infrastrukturprogram 
 
Omfattar: 
− central och regional planering och reglering av landets energiförsörjning, vägar, kommunikationer och 

trafik 
 
75.132 Administration av program för jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske  
 
75.133 Administration av arbetsmarknadsprogram 
 
75.134 Administration av andra näringslivsprogram 
 
Omfattar: 
− övergripande planering av och stödåtgärder för: 
 ⋅ utvinnings- och tillverkningsindustri 
 ⋅ tjänstenäringar 
 ⋅ gemensamma och sektorövergripande näringslivsprogram 
 
75.14 Stöd till offentlig förvaltning 
 
75.140 Stöd till offentlig förvaltning 
 
Omfattar: 
− den offentliga sektorns personalförvaltning samt bevakning av den statliga förvaltningens ekonomi, 

effektivitet m.m. 
 
75.2 Utrikesförvaltning, försvar, lagövervakning och brandskydd 
 
75.21 Utrikesförvaltning 
 
75.211 Handläggning av utrikes ärenden 
 
Omfattar: 
− handläggning av internationella ärenden utom militärärenden och biståndsärenden  
− svenska ambassader, konsulat och liknande i utlandet 
 
75.212 Biståndsverksamhet 
 
Omfattar: 
− övergripande planering och uppföljning av biståndsprojekt 
− administration av och service till biståndsprojekt 
 
75.22 Totalförsvar 
 
Omfattar: 
− värnpliktsutbildning, krigsplanläggning och beredskapsverksamhet 
− civilförsvar och frivilligförsvar 
 
Omfattar inte: 
− militärhögskolor, jfr 80.309 
 
75.221 Militär operativ ledning 
 
Omfattar: 
− Överbefälhavaren 
 
75.222 Arméförsvar 
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75.223 Marinförsvar 
 
75.224 Flygförsvar 
 
75.225 Gemensam verksamhet för det militära försvaret 
 
Omfattar: 
− Försvarets materielverk, Fortifikationsverket m.fl. 
 
75.226 Civilt försvar och frivilligförsvar 
 
Omfattar: 
− hemvärnet, civilförsvaret, det psykologiska försvaret och andra delar av totalförsvaret som inte tillhör 

militärt försvar 
 
75.23 Rättskipning  
 
75.231 Åklagarverksamhet 
 
75.232 Domstolsverksamhet 
 
Omfattar: 
− prövning av brottmål, tvistemål etc. i domstolar och nämnder 
 
75.233 Kriminalvård  
 
Omfattar: 
− verkställande av domstol ådömda påföljder, i fångvårdsanstalter o.d. 
 
75.24 Polisverksamhet 
 
75.240 Polisverksamhet 
 
Omfattar: 
− Rikspolisstyrelsen med underlydande myndigheter, gräns- och kustbevakningen 
 
Omfattar inte: 
− polishögskolor, jfr 80.309 
 
75.25 Brand- och räddningsverksamhet 
 
75.250 Brand- och räddningsverksamhet 
 
Omfattar: 
− släckning och förebyggande av bränder, brandinspektion, räddning av personer i nöd, sanering efter 

olyckor 
 
Omfattar inte: 
− brandskydd i skogsbruket, jfr 02.029 
− brandbekämpning och brandskydd i industrier etc., på flygplatser eller i försvaret, jfr avd. D, 63.230, 

75.22 
 
75.3 Obligatorisk socialförsäkring 
 
75.30 Obligatorisk socialförsäkring 
 
75.300 Obligatorisk socialförsäkring 
 
Omfattar: 
− Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna 
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Avdelning M 
UTBILDNING 
 
80   UTBILDNING 
 
Omfattar: 
− utbildning enligt fastställd kursplan  
− administration av utbildning inom lärosäte och skola 
− undervisningen kan ges i klassrum, via radio, TV, på internet eller per korrespondens 
 
Omfattar även 
− trafikskolor o.d. 
 
Omfattar inte: 
− kurser o.d. i anslutning till idrott och annan rekreationsverksamhet, jfr 92 
 
80.1 Grundskoleutbildning 
 
80.10 Grundskoleutbildning 
 
80.101 Förskoleutbildning 
 
Omfattar: 
− förberedande utbildning inför grundskolan vilket vanligtvis tillhandahålls av förskolor, daghem eller 

särskilda enheter inom grundskolan och i första hand syftar till att vänja mindre barn vid skolliknande miljö 
− pedagogisk inriktad verksamhet med krav på pedagogiskt utbildad personal och läroplan 
 
Omfattar inte: 
− dagbarnvård (dagmammor), öppen förskola eller barntimmar, jfr 85.322 
− förskoleklass, jfr 80.102 
 
80.102 Grundskoleutbildning och förskoleklass 
 
Omfattar: 
− utbildning vid grundskolan år 1-9, sameskolan, specialskolan, utlandsskolan, fristående skola för 

skolpliktiga elever 
− förskoleklass för 6-åringar 
 
Omfattar inte: 
− vuxenutbildning på grundskolenivå, jfr 80.421 
− förskola, jfr 80.101 
− grundsärskola, jfr 80.103 
 
80.103 Utbildning inom grundsärskola 
 
Omfattar: 
− utbildning enligt särskild läroplan för barn som inte ingår i grundskolan 
 
80.2 Gymnasial utbildning 
 
80.21 Studieförberedande gymnasial utbildning 
 
80.210 Studieförberedande gymnasial utbildning 
 
Omfattar: 
− gymnasial utbildning som ger allmän behörighet till universitet och högskola: gymnasieskolans 

studieförberedande linjer 
 
Omfattar inte: 
− vuxenutbildning på gymnasienivå, jfr 80.421 
− gymnasiesärskola, jfr 80.222 
 
80.22 Gymnasial yrkesutbildning 
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80.221 Gymnasial yrkesutbildning m.m. 
 
Omfattar: 
− teknisk och yrkesorienterad utbildning på gymnasienivå, vilken är utformad som program med tyngdpunkt 

på viss ämnesinriktning, där undervisningen ger såväl teoretiska som praktiska färdigheter och vanligtvis 
innebär en förberedande utbildning för specifika yrken (t.ex. frisör- och kockutbildning på gymnasienivå) 

 
Omfattar inte: 
− gymnasiesärskola, jfr 80.222 
 
80.222 Utbildning inom gymnasiesärskola 
 
Omfattar: 
− utbildning på gymnasienivå för elever som fullgjort sin skolplikt i den obligatoriska särskolan 
 
80.223 Annan gymnasial utbildning 
 
Omfattar: 
− annan utbildning på gymnasienivå, vilken ej ger behörighet till högskolestudier, t.ex. individuellt       
   anpassade gymnasieprogram 
 
80.3 Högskoleutbildning 
 
80.30 Högskoleutbildning 
 
Omfattar: 
− utbildning vid högskola eller universitet 
 
80.301 Utbildning vid universitet och högskolor 
 
80.309 Övrig eftergymnasial utbildning 
 
Omfattar: 
− eftergymnasial teknisk och yrkesorienterad utbildning med ett flertal olika ämnesinriktade program, där 

tyngdpunkten ligger på praktiska färdigheter, men en del av undervisningen även ger omfattande teoretiska 
bakgrundskunskaper. Utbildningen ges av andra läroanstalter än universitet och högskola. Hit räknas t.ex. 
kvalificerad yrkesutbildning (KY), polishögskola, militärhögskola, institut för högre kommunikations- och 
reklamutbildning (IHR) 

 
80.4 Vuxenutbildning och övrig utbildning 
 
Omfattar: 
− utbildning i särskilda skolformer för vuxna  
− personalutbildning  
− kommunala kulturskolan 
− utbildningsservice och konsulter inom utbildning 
 
80.41 Trafikskoleverksamhet 
 
80.410 Trafikskoleverksamhet 
 
Omfattar: 
− körkortsutbildning för motorfordon 
 
Omfattar även: 
− undervisning som leder till flygcertifikat (A) och motsvarande behörighet för skepp och båtar, dock inte 

yrkesutbildningar (jfr 63.2) 
 
80.42 Annan vuxenutbildning m.m. 
 
80.421 Kommunal vuxenutbildning o.d. 
 
Omfattar: 
− kommunal vuxenutbildning (komvux och särvux) 
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80.422 Arbetsmarknadsutbildning 
 
Omfattar: 
− utbildning som ges till personer av arbetsmarknadsskäl 
 
Omfattar inte: 
− gymnasial och eftergymnasial utbildning som tillhandahålls inom ramen för det allmänna  
   utbildningssystemet, jfr 80.2, 80.3 
 
80.423 Folkhögskoleutbildning 
 
80.424 Studieförbundens och frivilligorganisationernas utbildning 
 
80.425 Personalutbildning 
 
Omfattar: 
− befattningsutbildning samt fortbildning och vidareutbildning av anställda, betald av arbetsgivaren 
 
80.426 Kommunala kulturskolans utbildning 
 
Omfattar: 
− ämnesorienterad kulturutbildning på lägre och högre nivå i kommunal regi 
 
80.427 Utbildningsservice 
 
Omfattar: 
− utveckling, marknadsföring, förmedling och försäljning av utbildningar på uppdrag (ej i samband med    
   utbildningsverksamhet) 
 
80.429 Övrig utbildning 
 
Omfattar: 
− undervisning i radio och TV eller per korrespondens 
− undervisning som inte kan klassificeras efter nivå och inte tillhör någon annan kategori under 80.42 
 
Omfattar inte: 
− instruktion i samband med idrott m.m., jfr 92.6 
− dansskolor, jfr 92.340 
− ridskolor, jfr 92.721 
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Avdelning N 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, SOCIALA TJÄNSTER; VETERINÄRVERKSAMHET  
 
85  HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, SOCIALA TJÄNSTER; VETERINÄRVERKSAMHET 
 
85.1 Hälso- och sjukvård 
 
85.11 Sluten sjukvård 
 
85.111 Sluten primärvård 
 
Omfattar: 
− sluten primärvård för patienter inskrivna vid vårdenhet på vårdcentral, observationsplatser, under direkt 

överinseende av läkare 
 
85.112     Specialiserad sluten somatisk sjukvård 
 
Omfattar: 
− specialiserad sluten somatisk (kropps) sjukvård, som ges till patienter inskrivna vid vårdenhet under        
   direkt överinseende av läkare t.ex. kort- och långvarig sjukvård vid sjukhus, lasarett, sjukhem eller      
   vårdhem 
 
85.113 Specialiserad sluten psykiatrisk sjukvård 
 
Omfattar: 
− specialiserad sluten psykiatrisk sjukvård, som ges till patienter inskrivna vid vårdenhet under        
   direkt överinseende av läkare t.ex. kort- och långvarig sjukvård vid sjukhus, lasarett, sjukhem eller      
   vårdhem 
 
85.12 Öppen hälso- och sjukvård 
 
85.121 Öppen hälso- och sjukvård, på sjukhus 
 
Omfattar: 
− konsultation och behandling på sjukhusens öppenvårdsmottagningar, t.ex. dialys- och röntgenbehandling, 

akutvård, återbesök efter behandling inom sluten sjukvård 
 
Omfattar även: 
− dagsjukvård, t.ex. dagkirurgi och dagmedicin, på sjukhus 
− hemsjukvård, ordinerad av sjukhus 
 
85.122 Öppen hälso- och sjukvård, ej på sjukhus 
 
Omfattar: 
− konsultation och behandling av allmänpraktiserande läkare och specialister, ej på sjukhus 
− verksamheten kan bedrivas på privata praktiker med en eller flera läkare, men också på vårdcentraler, 

företag, skolor, ålderdomshem o.d., samt konsultation i patientens hem 
 
Omfattar även: 
− dagsjukvård, t.ex. dagkirurgi och dagmedicin, ej på sjukhus 
− hemsjukvård, ej ordinerad av sjukhus 
 
85.13 Tandvård 
 
85.130 Tandvård 
 
Omfattar inte: 
− tandteknikerarbeten, jfr 33.102 
− tandhygienistverksamhet, jfr 85.144 
 
85.14 Annan hälso- och sjukvård 
 
85.141 Medicinsk laboratorieverksamhet m.m. 
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Omfattar även: 
− blod-, sperma- och transplantationsorganbanker 
 
85.142 Ambulanstransporter och ambulanssjukvård 
 
Omfattar: 
− ambulanstransporter av patienter i alla slags transportmedel inkl. flygplan 
 
85.143 Vård vid sjukhem o.d. utan läkare 
 
85.144 Annan öppen hälso- och sjukvård, ej läkare 
 
Omfattar: 
− mödra- och barnavårdscentraler 
− fysioterapi och annan paramedicinsk vård, som utförs av yrkesutövare som inte är läkare: 
 ⋅ akupunktur (på människor)  
 ⋅ arbetsterapi 
 ⋅ ergonomi 
 ⋅ homeopati 
 ⋅ näringslära 
 ⋅ sjukgymnastik  
 ⋅ talterapi 
 
Omfattar även: 
− tandhygienistverksamhet 
 
85.2 Veterinärverksamhet 
 
85.20 Veterinärverksamhet 
 
85.200 Veterinärverksamhet 
 
85.3 Omsorg och sociala insatser 
 
85.31 Omsorg och sociala insatser med boende 
 
85.311 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer 
 
Omfattar: 
− heldygnsinsatser i särskilda boendeformer med service och omvårdnad för människor som är 65 år och 

äldre och behöver särskilt stöd i t.ex. ålderdomshem, servicehus, gruppboende, sjukhem o.d. 
 
85.312 Vård och omsorg i bostad med särskild service för personer med funktionshinder 
 
Omfattar: 
− heldygnsinsatser i bostad med service till barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder  
 
85.313 Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar 
 
Omfattar: 
− heldygnsinsatser med boende till barn och ungdomar som är 20 år och yngre: 
 ⋅ familjehem (fosterhem)  
 ⋅ behandlingshem för drog- och alkoholmissbrukare 
 ⋅ andra hem för vård eller boende 
 
85.315 Heldygnsvård med boende för vuxna med missbruksproblem 
 
Omfattar: 
− heldygnsinsatser i hem för vård eller boende, för vuxna missbrukare 
− bistånd som avser boende 
− heldygnsinsatser i familjehem 
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85.316 Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna 
 
Omfattar: 
− omsorg och sociala insatser vid t.ex. härbärgen, kvinnohus och övernattningshem för hemlösa 
 
Omfattar inte: 
− flyktingförläggningar, jfr 85.326 
 
85.32 Öppna sociala insatser 
 
85.322 Dagbarnvård 
 
Omfattar: 
− skolbarnomsorg t.ex. fritidshem och familjedaghem (ej funktionshindrade) 
− omsorg avseende små barn, (utan funktionshinder) hos dagbarnvårdare, dagmamma, barntimmar, öppen  
    förskola och parklek 
 
Omfattar inte: 
− förskola, daghem etc. med fastställd läroplan, jfr 80.101 
 
85.323 Öppna sociala insatser för barn och ungdomar 
 
Omfattar: 
− öppenvårdsinsatser (rådgivning, kontaktperson, kontaktfamiljer, personligt stöd för barn och ungdomar, 

som är 20 år och yngre, med problem, bl.a. missbruk och social ohälsa) 
− hjälp att skapa och underhålla eget boende 
− verksamhet vid ungdomsbyråer 
− övriga öppna sociala insatser såsom förebyggande arbete 
 
85.324 Övriga öppna sociala insatser för vuxna 
 
Omfattar: 
− handläggning av ärenden samt rådgivning och utredning av andra individ- och familjeomsorgsärenden 

såsom ekonomiskt bistånd, vårdnadstvister, adoptioner m.m. 
− fältarbete 
− konsumentrådgivning  
− familjerådgivning 
− äktenskapsrådgivning 
− yrkesrehabilitering för handikappade eller arbetslösa, där den sociala omsorgen utgör ett betydande 
  inslag 
− verksamhet vid brottsoffer-, kvinno- och mansjourer 
 
Omfattar inte: 
− yrkesrehabilitering där utbildning utgör ett betydande inslag, jfr 80 
− öppenvård för vuxna missbrukare, jfr 85.329 
 
85.325 Humanitära insatser 
 
Omfattar: 
− humanitära hjälporganisationers administration och genomförande av sociala insatser 
 
85.326 Drift av flyktingförläggningar 
 
85.327 Öppna sociala insatser för äldre personer 
 
Omfattar: 
− tjänster som inte omfattar logi, för personer som är 65 år och äldre: 
 ⋅ hemtjänstverksamhet  
 ⋅ dagverksamhet, dagcentrum och servicecentraler 
 
85.328 Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder 
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Omfattar: 
− tjänster som inte omfattar logi, för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder: 
 ⋅ hemtjänstverksamhet  
 ⋅ personlig assistans i ordinärt boende, enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 
 ⋅ dagverksamhet, dagcentrum och servicecentraler  
 ⋅ avlösar- och ledsagarservice 
  
85.329 Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem 
 
Omfattar: 
− öppna sociala insatser för vuxna alkohol-, narkotika- och läkemedelsmissbrukare 
− individuell behovsprövad öppenvård 
− sociala insatser till hjälp för eget boende med boendestöd 
− övriga öppna insatser såsom dagverksamhet och förebyggande arbete 
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Avdelning O 
ANDRA SAMHÄLLELIGA OCH PERSONLIGA TJÄNSTER 
 
90  AVLOPPSRENING, AVFALLSHANTERING, RENHÅLLNING O.D. 
 
Omfattar: 
− insamling och behandling av hushålls- och industriavfall som inte skall användas på nytt i industriella   

tillverkningsprocesser, utan skall bortskaffas och där slutprodukten är av ringa eller inget värde 
 
Omfattar även: 
− annan verksamhet såsom renhållning av gator och snöröjning o.d. 
 
Omfattar inte: 
− bearbetning av avfall och skrot och andra varor till returråvara. En faktisk bearbetningsprocess krävs. 

Returråvaran kan omedelbart användas i en ny industriell tillverkningsprocess och är inte en slutprodukt, 
jfr 37.100, 37.200 

− partihandel (inköp och försäljning) med avfallsprodukter och skrot, inkl. insamling, sortering, 
förpackning, hantering o.d., men utan någon faktisk bearbetningsprocess, jfr 51.57 

 
90.0 Avloppsrening, avfallshantering, renhållning o.d. 
 
90.01 Avloppsrening 
 
90.010 Avloppsrening 
 
Omfattar: 
− insamling och transport av avloppsvatten från en eller flera användare, samt även dagvatten genom 

avloppssystem, brunnar, tankar och andra transportmedel (slamsugningsbilar o.d.) samt dess rening och 
bortskaffande 

− rening av avloppsvatten genom fysisk, kemisk och biologiska processer såsom utspädning, silning, 
filtrering, sedimentering o.d. 

− underhåll och rengöring av avloppssystem 
− tömning och rengöring av avloppsbrunnar, septitankar, avloppsrör och schakt från avloppsvatten, underhåll 

av kemiska toaletter 
− behandling av avloppsvatten från simbassänger och industrier 
 
Omfattar inte: 
− insamling, rening och distribution av vatten, jfr 41.001, 41.002 
− byggande och reparation av avloppssystem, jfr 45.212 
− bearbetning av förorenat grund- och ytvatten i samband med sanering av miljöföroreningar, jfr 90.030 
 
90.02 Avfallshantering 
 
90.021 Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall 
 
Omfattar: 
− insamling och transport av icke miljöfarligt avfall, oavsett om det kommer från hushåll, industri eller 

handel 
 
90.022 Kompostering och rötning av icke miljöfarligt avfall 
 
90.023 Deponering av icke miljöfarligt avfall 
 
Omfattar: 
− avfallshantering genom deponering (t.ex. på soptippar) 
 
Omfattar även: 
− sopförbränning (ej för energialstring) 
 
90.024 Insamling, mottagning, omlastning och mellanlagring av miljöfarligt avfall 
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Omfattar: 
− insamling och transport av  miljöfarligt avfall, oavsett om det kommer från hushåll, industri eller handel 
 
Omfattar även: 
− hantering av speciella deponier för mellanlagring av t.ex. radioaktivt avfall 
 
90.025 Behandling och slutförvaring av miljöfarligt avfall 
 
Omfattar: 
− behandling av speciella avfall, giftigt, smittat, lågradioaktivt etc. 
− drift av speciella deponier för slutförvaring av t.ex. radioaktivt avfall 
 
Omfattar inte: 
− omhändertagande av kärnavfall, jfr 23.300 
− upparbetning av kärnbränsle och bearbetning av högradioaktivt avfall, jfr 23.300 
− specialiserad behandling av förorenade jordmassor och grundvatten, jfr 90.030 
− bekämpning av oljeutsläpp i ytvatten, hav och sjöar inkl. kustfarvatten, jfr 90.030 
 
90.026 Övrig avfallshantering 
 
Omfattar: 
− avfallshantering genom dumpning 
 
90.03 Renhållning och sanering samt efterbehandling av jord och vatten 
 
90.030 Renhållning och sanering samt efterbehandling av jord och vatten 
 
Omfattar: 
− specialiserad behandling av förorenade jordmassor 
− specialiserad behandling av förorenat grundvatten 
− minröjning o.d. (inkl. detonering) 
− bekämpning av oljeutsläpp i ytvatten, hav, sjöar och kustfarvatten 
− gatu- och vägrenhållning 
− snöröjning, sandning och saltning av vägar, start- och landningsbanor 
 
Omfattar inte: 
− borttagande av förorenad jord, jfr 45.110 
− inkapsling av jord, jfr 45.110 
− asbestsanering, jfr 45.250 
− rening av grundvatten för vattentillförsel, jfr 41.001 
− transport av förorenad jord som redan tagits bort av tredje man, jfr 60.240 
− avloppstjänster, jfr 90.010 
 
91  INTRESSEBEVAKNING; RELIGIÖS VERKSAMHET 
 
91.1 Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer 
 
91.11 Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer 
 
91.111 Intressebevakning inom branschorganisationer 
 
Omfattar: 
− organisationer vilkas verksamhet är inriktad på att främja den ekonomiska verksamheten inom en eller 

vissa branscher, visst geografiskt område etc., företräda gemensamma intressen samt sprida information om 
branschens etc. verksamhet 

 
91.112 Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer 
 
Omfattar: 
− sammanslutningar av arbetsgivare som har till syfte att driva medlemmarnas intressen i frågor rörande 

löner, arbetsmiljö etc. 
 
91.12  Intressebevakning inom yrkesorganisationer 
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91.120  Intressebevakning inom yrkesorganisationer 
 
Omfattar: 
− organisationer vilkas medlemmar tillhör en viss vetenskaplig disciplin, yrkeskategori eller teknisk 

inriktning. Hit hör t.ex. sammanslutningar av medlemmar som har specialiserat sig inom ett vetenskapligt, 
akademiskt eller kulturellt område, exempelvis författare, målare, konstnärer, journalister etc. Verk-
samheten består i huvudsak av informationsförmedling, fastställande av normer gällande yrkesutövningen 
samt kontroll av dess åtlydande, representation gentemot myndigheter, PR-verksamhet o.d. 

 
Omfattar även: 
− vetenskapliga samfund 
 
91.2  Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer 
 
91.20  Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer 
 
91.200  Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer 
 
Omfattar: 
− sammanslutningar av arbetstagare som har till syfte att driva medlemmarnas intressen i frågor rörande 

löner, arbetsmiljö etc. samt verka samordnande i aktioner: fackföreningar och fackförbund 
 
91.3 Verksamhet i religiösa samfund och i andra intresseorganisationer 
 
91.31 Verksamhet i religiösa samfund 
 
91.310 Verksamhet i religiösa samfund 
 
Omfattar: 
− verksamhet som utövas av religiösa och liknande organisationer, inkl. vård av kyrkogårdar 
− klosterverksamhet 
 
Omfattar inte: 
− undervisning i samband med religiös verksamhet, jfr 80 
− humanitär verksamhet inom hälsovård och social omsorg, jfr 85.1, 85.3 
 
91.32 Verksamhet i politiska organisationer 
 
91.320 Verksamhet i politiska organisationer 
 
Omfattar: 
− verksamhet i registrerade partier och deras ungdoms-, student- och kvinnoorganisationer 
 
91.33 Verksamhet i andra intresseorganisationer 
 
91.330 Verksamhet i andra intresseorganisationer 
 
Omfattar: 
− verksamhet som utövas av organisationer utan direkt anknytning till politiska partier men som arbetar för 

att främja angelägenheter av samhälleligt intresse: 
 ⋅ medborgarrätts- och proteströrelser 
 ⋅ naturvårds- och djurskyddsorganisationer 
 ⋅ föreningar som stöder utsatta grupper i samhället  
− intresseorganisationer såsom hyresgästföreningar, konsument- och motororganisationer 
− pensionärsorganisationer 
− vänskapsföreningar och ordenssällskap 
− scoutrörelsen, ungdoms- och opolitiska studentorganisationer 
− föreningar med kulturella aktiviteter, t.ex. hembygdsföreningar 
− föreningar med rekreationsaktiviteter och hobbyverksamhet (utom idrottsföreningar) 
 
92   REKREATIONS-, KULTUR- OCH SPORTVERKSAMHET 
 
92.1 Film- och videoverksamhet 
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92.11 Film- och videoproduktion 
 
92.110 Film- och videoproduktion 
 
Omfattar: 
− produktion av spelfilmer och andra filmer på kino-, dvd- och videofilm för visning i biosalong eller TV-

sändning 
− tillhörande verksamhet såsom klippning, videoredigering, textning, dubbning etc. 
 
Omfattar även: 
− drift av inspelningsstudior 
 
Omfattar inte: 
− filmkopiering och reproduktion av videoband, jfr 22.3 
 
92.12 Film- och videodistribution 
 
92.120 Film- och videodistribution 
 
Omfattar: 
− uthyrning och försäljning av filmer, dvd- och videofilmer till biografer, återförsäljare och uthyrare 
− köp och försäljning av rättigheter till film- och videodistribution 
 
Omfattar inte: 
− filmkopiering samt reproduktion av videoband, jfr 22.3 
− detaljhandel med videofilm, jfr 52.453 
− uthyrning av dvd- och videofilm till allmänheten, jfr 71.401 
− partihandel med dvd- och videoband, jfr 51.433 
 
92.13 Filmvisning 
 
92.130 Filmvisning 
 
Omfattar: 
− biografverksamhet och annan filmvisning 
 
Omfattar även: 
− filmklubbsverksamhet 
 
92.2 Radio- och TV-programverksamhet 
 
92.20 Radio- och TV-programverksamhet 
 
92.200 Radio- och TV-programverksamhet 
 
Omfattar: 
− produktion och sändning av radio- och TV-program 
 
Omfattar inte: 
− radiering, jfr 64.202 
− kabel-TV-drift, jfr 64.203 
− film-, dvd- eller videoproduktion som vanligtvis utförs i TV-studio, jfr 92.110 
− nyhetsbyråer, jfr 92.400 
 
92.3 Övrig kulturell verksamhet och underhållningsverksamhet 
 
92.31 Konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet 
 
92.310 Konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet 
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Omfattar: 
− fristående konstnärlig verksamhet som utövas av teatergrupper, orkestrar, instrumentalensembler, 

dansgrupper, skådespelare, musiker, författare, föreläsare, bildhuggare, målare, serietecknare, gravörer, 
regissörer etc. 

− produktion och uppförande av teaterföreställningar, konserter, opera- och dansföreställningar samt andra 
scenframställningar 

− restaureringar av konstverk såsom målningar o.d. 
 
92.32 Drift av teatrar, konserthus o.d. 
 
92.320 Drift av teatrar, konserthus o.d. 
 
Omfattar: 
− drift av konserthallar och teaterlokaler samt andra anläggningar för kulturevenemang 
− biljettförsäljning, biljettkontor 
 
Omfattar även: 
− stödtjänster till underhållningsverksamhet, inkl. hantering av kulisser, scen-, ljud- och ljusutrustning 
 
Omfattar inte: 
− produktion av teater-, opera- eller dansföreställningar som ej är i anslutning med drift av teatrar och 

konserthallar m.m., jfr 92.310 
− biografer, jfr 92.130 
 
92.33 Nöjesparksverksamhet 
 
92.330 Nöjesparksverksamhet 
 
92.34 Annan nöjesverksamhet 
 
92.340 Annan nöjesverksamhet 
 
Omfattar bl.a.: 
− dansskolor och danslärare  
− cirkusföreställningar 
− dockteaterföreställningar 
 
Omfattar inte: 
− rekreationsverksamhet, jfr 92.7 
 
92.4 Nyhetsservice 
 
92.40 Nyhetsservice 
 
92.400 Nyhetsservice 
 
Omfattar: 
− nyhets- och bildbyråer samt övrig presstjänst som levererar material till medierna 
− verksamhet som utförs av frilansjournalister och -fotografer 
 
92.5 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m. 
 
92.51 Biblioteks- och arkivverksamhet 
 
92.511 Folkbiblioteksverksamhet 
 
Omfattar: 
− tillhandahållande av läseavdelningar med tidningar, tidskrifter och referenslitteratur som är öppna för 

allmänheten 
− utlåning av böcker, talböcker, kartor, tidskrifter, filmer, skivor o.d. 
− information om och sökning av medier 
− katalogisering och biblioteksservice 
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Omfattar även: 
− skolbibliotek 
 
Omfattar inte: 
− uthyrning av videoband, cd-, dvd- och grammofonskivor, jfr 71.40 
 
92.512 Forsknings- och specialbiblioteksverksamhet 
 
Omfattar: 
− verksamhet vid bibliotek som är avsedda för en viss bestämd målgrupp såsom forskare, anställda, 

medlemmar, blinda etc. 
− verksamhet vid bibliotek som är specialiserade inom ett visst fackområde  
 
Omfattar inte: 
− databasverksamhet, jfr 72.400 
 
92.513 Arkivverksamhet 
 
Omfattar: 
− arkivdepåer och kollektionsarkiv 
 
92.52 Museiverksamhet och kulturminnesvård 
 
92.520 Museiverksamhet och kulturminnesvård 
 
Omfattar: 
− drift av museer av alla slag 
− bevarande och rekonstruktion av historiska platser, monument och byggnader samt drift och förevisning av 

dessa 
 
92.53 Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat 
 
92.530 Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat 
 
92.6 Sportverksamhet 
 
92.61 Drift av sportanläggningar 
 
Omfattar: 
− drift av anläggning för sport och motion 
− instruktion och utbildning samt uthyrning och service i anslutning till verksamheten 
 
92.611 Drift av skidsportanläggningar 
 
92.612 Drift av golfbanor 
 
Omfattar: 
− drift av ban- och långgolfbanor 
− ban- och långgolfklubbar 
 
92.613 Drift av motorbanor 
 
92.614 Drift av trav- och galoppbanor 
 
Omfattar inte: 
− tävlingsstall, jfr 92.622 
− totalisatorspel, jfr 92.710 
 
92.615 Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar 
 
92.62 Annan sportverksamhet 
 
92.621 Idrottsutövning 
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Omfattar: 
− idrottsföreningars verksamhet, inkl. drift av anläggningar, arrangörsskap för tävlingar och annan aktivitet 

som bedrivs för att finansiera föreningens verksamhet 
− aktiviteter som utövas av professionella idrottsmän, domare, instruktörer, tränare etc. 
 
92.622 Tävling med hästar 
 
Omfattar: 
− tävlingsstall och träningsanläggningar för hästsport 
 
Omfattar inte: 
− drift av trav- och galoppbanor, jfr 92.614 
 
92.623 Övrig sportverksamhet 
 
Omfattar: 
− idrottsskolor 
− båtklubbar, marinor 
− supporterklubbar etc. 
− verksamhet i samband med fritidsfiske (ej fisketävlingar) 
− nöjesjaktarrangemang 
 
92.624 Sportarrangemang 
 
Omfattar: 
− verksamhet som har till syfte att främja och arrangera sportevenemang 
 
92.625 Sportadministration 
 
Omfattar: 
− administration av och stöd till sportverksamhet såsom bl.a. idrottsförbunden  
 
92.7 Annan rekreationsverksamhet 
 
92.71 Spel- och vadhållningsverksamhet 
 
92.710 Spel- och vadhållningsverksamhet 
 
Omfattar även: 
− lottförsäljning 
 
92.72 Övrig rekreationsverksamhet 
 
92.721 Ridutbildning och uthyrning av hästar 
 
Omfattar: 
− ridskolor, uthyrningsstall och ridklubbar 
 
92.729 Diverse övrig rekreationsverksamhet 
 
Omfattar: 
− övrig rekreationsverksamhet, ej medtagen ovan: 
 ⋅ drift av fritidsparker och badanläggningar, även uthyrning av solstolar, klädskåp etc. 
 ⋅ uthyrning av diverse utrustning och redskap för rekreation 
− diverse aktiviteter såsom forsränning, hundslädfärder, bergsklättring etc. 
− förmedling av roller till film, TV och teater  
− drift av videospel med spelavgift (i vinstsyfte) 
 
Omfattar inte: 
− verksamhet som utövas av skådespelar- och artistagenter, jfr 74.879 
− cirkusföreställningar eller dansskolor, jfr 92.340 
 
93  ANNAN SERVICEVERKSAMHET 
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93.0 Annan serviceverksamhet 
 
93.01 Tvätteriverksamhet 
 
93.011 Industri- och institutionstvätt 
 
Omfattar: 
− tvättning (även kemtvätt), rengöring, strykning, pressning etc. av alla typer av industri- och 

institutionskläder och -textilier, maskinellt eller för hand 
− hämtning och utkörning av tvätten 
− mattvätt, draperi- och gardinrengöring 
 
Omfattar även: 
− reparation och smärre ändringar av kläder, linne o.d. i anslutning till tvätteriverksamheten 
− uthyrning av linne, arbetskläder i anslutning till tvätteriverksamheten 
 
Omfattar inte: 
− reparation av kläder, linne o.d. som självständig verksamhet, jfr 52.740 
− uthyrning av andra kläder än arbetskläder, jfr 71.402 
 
93.012 Konsumenttvätt 
 
Omfattar: 
− tvättning (även kemtvätt), rengöring, strykning, pressning etc. av alla typer av kläder (inkl. skinn- och 

pälskläder) och textilier, maskinellt eller för hand, för enskilda konsumenter 
− tvättinrättningar med myntautomater 
− mattvätt, draperi- och gardinrengöring för enskilda konsumenter 
 
Omfattar även: 
− reparation och smärre ändringar av kläder, linne o.d. i anslutning till konsumenttvätt 
− uthyrning av linne, arbetskläder i anslutning till tvätteriverksamheten 
 
Omfattar inte: 
− reparation av kläder, linne o.d. som självständig verksamhet, jfr 52.740 
− uthyrning av andra kläder än arbetskläder, jfr 71.402 
 
93.02 Hår- och skönhetsvård 
 
93.021 Hårvård 
 
Omfattar inte: 
− tillverkning av peruker, jfr 36.630 
 
93.022 Hudvård 
 
Omfattar: 
− ansiktsmassage, manikyr och pedikyr, make-up, tatueringar etc. 
 
93.03 Begravningsverksamhet 
 
93.030 Begravningsverksamhet 
 
Omfattar: 
− begravning och kremering av kvarlevor efter människor och djur 
− begravningsbyråverksamhet 
− utförande av borgerlig begravning 
− uthyrning och försäljning av gravplatser 
 
Omfattar inte: 
− religiös begravningsverksamhet, jfr 91.310 
− vård av kyrkogårdar, ej på uppdrag, jfr 91.310 
− vård av kyrkogårdar, på uppdrag, jfr 01.410 
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93.04 Kroppsvård 
 
93.040 Kroppsvård 
 
Omfattar: 
− verksamheter som främjar fysiskt välmående: 
 institutioner för kroppsbyggnad, slankotek, massageinstitut, turkiska bad, bastu- och ångbad, solarier, yoga 

etc. 
 
93.05 Övrig serviceverksamhet 
 
93.050 Övrig serviceverksamhet 
 
Omfattar bl.a.: 
− astrologisk och spiritistisk verksamhet 
− kontaktförmedlingar och eskortservice 
− släktforskningsorganisationer 
− skoputsare, bärare  
− grafologer 
− vård av sällskapsdjur, inackordering, trimning, passning, dressyr o.d. 
− drift av avgiftsbelagda maskiner för personliga tjänster som fotoautomater, personvågar, blodtrycksmätare 

o.d. 
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Avdelning P 
HUSHÅLLENS VERKSAMHET 
 
95  HUSHÅLLENS VERKSAMHET SOM ARBETSGIVARE TILL PRIVAT ANSTÄLLD 

PERSONAL 
 
95.0 Hushållens verksamhet som arbetsgivare till privat anställd personal 
 
95.00 Hushållens verksamhet som arbetsgivare till privat anställd personal 
 
95.000 Hushållens verksamhet som arbetsgivare till privat anställd personal 
 
Omfattar: 
− hushållens verksamhet som arbetsgivare till privat anställd personal såsom hembiträden, kockar, 

serveringspersonal, betjänter, tvättpersonal, trädgårdsmästare, portvakter, chaufförer, vaktmästare, 
barnvakter, privatlärare, sekreterare o.d.  
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Avdelning Q 
VERKSAMHET VID INTERNATIONELLA ORGANISATIONER, UTLÄNDSKA 
AMBASSADER O.D. 
 
99  VERKSAMHET VID INTERNATIONELLA ORGANISATIONER, UTLÄNDSKA 

AMBASSADER O.D. 
 
99.0 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 
 
99.00 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 
 
99.000 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 
 
Omfattar: 
− verksamhet vid utländska ambassader och konsulat i Sverige 
− internationella organisationers verksamhet i Sverige  
 
Omfattar inte: 
− svensk diplomatisk och konsulär representation i utlandet eller vid internationella organisationer i andra 

länder, jfr 75.211  
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     7   Nyckel SNI 92 – SNI 2002. Aggregerade nivåer 
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 Avdelning 
 

SNI 92 SNI 2002 Benämning 
 
 M  UTBILDNING 
  i M 
 
 
 N  HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, SOCIALA TJÄNSTER; VETERINÄR- 
   VERKSAMHET 

 i M 
   N 
 
 

Huvudgrupp 
 

SNI 92 SNI 2002 Benämning 
 
80  Utbildning 

  i 80  
  
  
 85  Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet  
  i 80 
    85 
 
 

Grupp 
 

SNI 92 SNI 2002 Benämning  
  

27.1  Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar (EKSG-produkter) 
  i 27.1 
   
 27.3  Annan primärbearbetning av järn och stål samt framställning av 
   ferrolegeringar (ej EKSG-produkter) 
    27.3 
  i 27.1 
 
 
 51.6  Partihandel med maskiner och utrustning 
    51.8 
 51.7  Övrig partihandel 
    51.9 
 
 
 80.1  Grundskoleutbildning 
  i 80.1 
 
 
 85.3  Omsorg och sociala tjänster 
  i 80.1 
    85.3 
 
 

92.6  Sportverksamhet 
  i 92.6 
 



 165

 SNI 92 SNI 2002 Benämning 
 

92.7  Annan rekreationsverksamhet 
  i 92.6 
    92.7 
 
 

Undergrupp 
 

SNI 92 SNI 2002 Benämning 
 

27.10  Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar (EKSG-produkter) 
  i 27.10 
 

27.35  Övrig primärbearbetning av järn och stål; framställning av ferro-  
   legeringar (ej EKSG-produkter) 
  i 27.10 
 
 
 29.40  Tillverkning av verktygsmaskiner 

  29.41 
    29.42 
    29.43 
 
 
 40.10  Elförsörjning 
    40.11  
    40.12  
    40.13  
 40.20  Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät 
    40.21  
    40.22  
  
 
 51.61  Partihandel med verktygsmaskiner 
    51.81  
 51.62  Partihandel med bygg- och anläggningsmaskiner 
    51.82    
 51.63  Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 
    51.83  
 51.64  Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning 
    51.84 
    51.85 
 51.65  Partihandel med andra maskiner för industri, handel och sjöfart 
    51.86  
    51.87 
 51.66  Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inkl. traktorer 
    51.88  

51.70  Övrig partihandel 
    51.90  
 
 
 55.11  Hotellverksamhet med restaurangrörelse  
  i 55.10  
 55.12  Hotellverksamhet utan restaurangrörelse 
  i 55.10  
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 SNI 92 SNI 2002 Benämning 
 

72.20  Konsultverksamhet avseende system- och programvara  
    72.21  
    72.22 
 
  
 74.83  Kontorsservice och översättningsverksamhet 
    74.85  
    74.86  

74.84  Diverse andra företagstjänster 
    74.87  
 
 
 80.10  Grundskoleutbildning 
  i 80.10  
    
 
 85.31  Omsorg och sociala tjänster med boende 
    85.31  
  i 85.32  
 85.32  Omsorg och sociala tjänster i öppenvård 
  i 80.10  
  i 85.32 
 
 
 90.00  Avloppsrening, avfallshantering, renhållning o.d.  
    90.01  
    90.02 

   90.03 
 

 
 92.62  Annan sportverksamhet 
  i 92.62 
   

92.72 Övrig rekreationsverksamhet 
i 92.62 

    92.72 
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    8   Nyckel SNI 2002 – SNI 92. Aggregerade nivåer 
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 Avdelning 
 

SNI 2002 SNI 92 Benämning 
 

M  UTBILDNING 
   M 
 i N 
 
N  HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, SOCIALA TJÄNSTER; VETERINÄR- 
  VERKSAMHET 
 i N 
 
 

Huvudgrupp 
 

SNI 2002 SNI 92 Benämning 
 
80  Utbildning 

    80 
  i 85  
 
 
 85  Hälso- och sjukvård, sociala tjänster; veterinärverksamhet 
  i 85 
 
  

 Grupp 
 

SNI 2002 SNI 92 Benämning 
  

27.1  Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar  
   27.1 
 i 27.3 
 
27.3  Annan primärbearbetning av järn och stål 

  i 27.3  
 
  
 51.8  Partihandel med maskiner och utrustning   
    51.6 
 51.9  Övrig partihandel 
    51.7 

 
 
80.1  Grundskoleutbildning 

    80.1 
  i 85.3 
 
 
 85.3  Omsorg och sociala insatser 
  i 85.3 
  
 

92.6  Sportverksamhet 
    92.6 
  i 92.7 

92.7  Annan rekreationsverksamhet 
 i 92.7 
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Undergrupp 
 

SNI 2002 SNI 92 Benämning 
 
27.10  Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 

    27.10 
    27.35 
 
 
 29.41  Tillverkning av motordrivna handverktyg 
  i 29.40 
 29.42  Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning 
  i 29.40 
 29.43  Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 
  i 29.40 
 
 
 40.11  Generering av elektricitet 
  i 40.10 

40.12  Överföring av elektricitet 
  i 40.10 

40.13  Distribution av och handel med elektricitet 
  i 40.10 

 
40.21  Framställning av gas 

  i 40.20 
40.22  Distribution av och handel med gasformiga bränslen via rörnät 

  i 40.20 
 
 
 51.81  Partihandel med verktygsmaskiner 
    51.61  
 51.82  Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner 
    51.62  
 51.83  Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 
    51.63  

51.84  Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 
  i 51.64  

51.85  Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning samt 
  i 51.64 kontorsmöbler 

51.86  Partihandel med elektronikkomponenter 
  i 51.65 

51.87  Partihandel med maskiner för industri, handel och sjöfart 
  i 51.65 

51.88  Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inkl. traktorer 
    51.66 

51.90  Övrig partihandel 
    51.70  
 
  
 55.10  Hotellverksamhet  
    55.11  
    55.12 
 
  
 72.21  Utgivning av programvara 
  i 72.20 

72.22  Annan konsultverksamhet avseende system- och programvara 
  i 72.20 
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 SNI 2002 SNI 92 Benämning 
 

74.85  Kontorsservice och översättningsverksamhet 
  i 74.83 

74.86  Telefonserviceverksamhet (callcentertjänster) 
  i 74.83 

74.87  Diverse övriga företagstjänster 
    74.84 
 
  

80.10  Grundskoleutbildning 
    80.10 
  i 85.32 
 
 

85.31  Omsorg och sociala insatser med boende 
  i 85.31 

85.32  Öppna sociala insatser  
  i 85.31 
  i 85.32 
 
 

90.01  Avloppsrening 
  i 90.00  

90.02  Avfallshantering 
  i 90.00 

90.03  Renhållning och sanering samt efterbehandling av jord och vatten 
  i 90.00 
 
 

92.62  Annan sportverksamhet 
    92.62 
  i 92.72 
 

92.72 Övrig rekreationsverksamhet 
i 92.72 
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  9   Nyckel SNI 92 – SNI 2002. Detaljerad nivå 
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 SNI 92 SNI 2002 Benämning 
 
 27.100  Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar (EKSG-produkter) 
  i 27.100 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 
 
 27.221  Tillverkning av icke-sömlösa stålrör 
  i 27.220 Tillverkning av stålrör 
 27.222  Tillverkning av sömlösa stålrör 
    i 27.220 Tillverkning av stålrör 
 
 27.350  Övrig primärbearbetning av järn och stål; framställning av ferro- 
   legeringar (ej EKSG-produkter) 
  i 27.100 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 
 
 29.401  Tillverkning av träbearbetningsmaskiner 

i 29.410 Tillverkning av motordrivna handverktyg 
  i 29.430 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 
 29.402  Tillverkning av svets- och lödningsmaskiner 

i 29.430 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 
 29.409  Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 

i 29.410 Tillverkning av motordrivna handverktyg 
  29.420 Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning 
i 29.430 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 

 
 
 40.100  Elförsörjning 
    40.110 Generering av elektricitet 
    40.120 Överföring av elektricitet 
    40.131 Distribution av elektricitet 
    40.132 Handel med elektricitet 
 
 
 40.200  Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät 
    40.210 Framställning av gas 
    40.220 Distribution av och handel med gasformiga bränslen via rörnät 
 
 
 41.000  Vattenförsörjning 
    41.001 Grundvattenförsörjning 
    41.002 Ytvattenförsörjning 
 
 
 51.570  Partihandel med avfallsprodukter och skrot 
    51.571 Partihandel med uttjänta fordon 
    51.572 Partihandel med metallavfall och metallskrot 
    51.573 Partihandel med avfall och skrot av icke-metall 
 
 51.610  Partihandel med verktygsmaskiner 
    51.810 Partihandel med verktygsmaskiner 
 51.620  Partihandel med bygg- och anläggningsmaskiner 
    51.820 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner   
 51.630  Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 
    51.830 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 

51.640 Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning 
  51.840 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 

    51.851 Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning 
    51.852 Partihandel med kontorsmöbler 
 

Detaljgrupp 
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 SNI 92 SNI 2002 Benämning 
 
 51.651  Partihandel med mät- och precisionsinstrument 
    51.871 Partihandel med mät- och precisionsinstrument 

51.652  Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning  
    51.872 Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning 
 51.653  Partihandel med teleprodukter och elektronikkomponenter 
    51.860 Partihandel med elektronikkomponenter 
    51.873 Partihandel med teleprodukter 
 
 51.659  Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart 
    51.879 Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart 
 51.660  Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inkl. traktorer 
    51.880 Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inkl. traktorer 
 51.700  Övrig partihandel 
    51.900 Övrig partihandel 
 
 
 52.499  Övrig specialiserad butikshandel 
    52.497 Butikshandel med kontorsmöbler 
    52.499 Övrig specialiserad butikshandel 
 
 
 52.611  Postorderhandel, brett sortiment 
    52.611 Postorderhandel med brett sortiment 
    52.617 Detaljhandel via internet med brett sortiment 
 
 52.614  Postorderhandel med böcker och andra mediavaror 
    52.614 Postorderhandel med böcker och andra mediavaror 
    52.618 Detaljhandel via internet med böcker, mediavaror samt datorutrustning 
 
 52.619  Postorderhandel med övriga varor 
    52.616 Postorderhandel med övriga varor 
    52.619 Detaljhandel via internet med övriga varor 
 
 
 55.111  Hotellverksamhet med restaurangrörelse utom konferensanläggningar 
    55.101 Hotellverksamhet med restaurangrörelse 
 55.112  Drift av konferensanläggningar 
    55.102 Drift av konferensanläggningar 
 55.120  Hotellverksamhet utan restaurangrörelse 
    55.103 Hotellverksamhet utan restaurangrörelse 
 
 
 72.201  Datakonsultverksamhet  
    72.220 Annan konsultverksamhet avseende system- och programvara 
 72.202  Programvaruproduktion 
    72.210 Utgivning av programvara 
 
 
 74.500  Arbetsförmedling och rekrytering 
    74.501 Förmedling och rekrytering av personal 
    74.502 Uthyrning av personal 
 
 
 74.830  Kontorsservice och översättningsverksamhet 
    74.850 Kontorsservice och översättningsverksamhet 
    74.860 Telefonserviceverksamhet (callcentertjänster) 
 74.841  Grafisk formgivning och service 
    74.871 Grafisk formgivning och service 
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 SNI 92 SNI 2002 Benämning 
 

74.842 Annan formgivning 
  74.872 Annan formgivning 

 74.843  Inkasso- och kreditkontrollverksamhet 
    74.873 Inkasso- och kreditkontrollverksamhet 
 74.844  Mäss-, kongress- och dagkonferensverksamhet  
    74.874 Mäss-, kongress- och dagkonferensverksamhet 
 74.849  Diverse övriga företagstjänster 
    74.879 Diverse övriga företagstjänster 

 
 
80.100  Grundskoleutbildning 

  i 80.102 Grundskoleutbildning och förskoleklass 
    80.103 Utbildning inom grundsärskola 
 
 80.220  Gymnasial yrkesutbildning 

  80.221 Gymnasial yrkesutbildning m.m. 
    80.222 Utbildning inom gymnasiesärskola 
    80.223 Annan gymnasial utbildning 
 
 80.301  Högskoleutbildning för tekniska yrken 
  i 80.301 Utbildning vid universitet och högskolor 
 80.302  Högskoleutbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken 
  i 80.301 Utbildning vid universitet och högskolor 
 80.303  Högskoleutbildning för undervisningsyrken 
  i 80.301 Utbildning vid universitet och högskolor 
 80.304  Högskoleutbildning för vårdyrken 
  i 80.301 Utbildning vid universitet och högskolor 
 80.305  Högskoleutbildning för kultur- och informationsyrken 
  i 80.301 Utbildning vid universitet och högskolor 
 80.309  Övrig högskoleutbildning 
  i 80.301 Utbildning vid universitet och högskolor 
    80.309 Övrig eftergymnasial utbildning 
 
 85.110  Sluten sjukvård 
    85.111 Sluten primärvård 
    85.112 Specialiserad sluten somatisk sjukvård 
    85.113 Specialiserad sluten psykiatrisk sjukvård 
 
 85.120  Öppen hälso- och sjukvård 
    85.121 Öppen hälso- och sjukvård, på sjukhus 
    85.122 Öppen hälso- och sjukvård, ej på sjukhus 
 
 85.140  Annan hälso- och sjukvård 
    85.141 Medicinsk laboratorieverksamhet m. m. 
    85.142 Ambulanstransporter och ambulanssjukvård 
    85.143 Vård vid sjukhem o.d. utan läkare 
    85.144 Annan öppen hälso- och sjukvård, ej läkare 
 
 85.311  Vård och service till boende i servicehus o.d. 
    85.311 Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer 
  i 85.312 Vård och omsorg i bostad med särskild service för personer med 
   funktionshinder 
 

85.312 Särskild omsorg för psykiskt utvecklingsstörda 
i 85.312 Vård och omsorg i bostad med särskild service för personer med 

   funktionshinder 
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 SNI 92 SNI 2002 Benämning 
 
 85.313  Vård och behandling i hem för vård eller boende 
  i 85.312 Vård och omsorg i bostad med särskild service för personer med 
   funktionshinder 
    85.313 Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar 
    85.315 Heldygnsvård med boende för vuxna med missbruksproblem 
 
 85.314  Drift av flyktingförläggning 

  85.326 Drift av flyktingförläggningar 
 

85.315 Drift av inackorderingshem 
i 85.312 Vård och omsorg i bostad med särskild service för personer med 

   funktionshinder  
 85.316 Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna 

 
 85.321  Barnomsorg inom förskola 
    80.101 Förskoleutbildning 
 
 85.322  Annan barnomsorg 
  i 80.102 Grundskoleutbildning och förskoleklass 

  85.322 Dagbarnvård 
  i 85.323 Öppna sociala insatser för barn och ungdomar 
  

85.323  Äldre- och handikappomsorg 
    85.327 Öppna sociala insatser för äldre personer  
    85.328 Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder 
 
 85.324  Individ- och familjeomsorg 
  i 85.323 Öppna sociala insatser för barn och ungdomar   
    85.324 Övriga öppna sociala insatser för vuxna 
    85.329 Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem 
 
 90.001  Avlopps- och reningsverksamhet   
    90.010 Avloppsrening 

90.002  Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall 
    90.021 Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall 
 90.003  Kompostering och rötning av icke miljöfarligt avfall 
    90.022 Kompostering och rötning av icke miljöfarligt avfall 
 90.004  Deponering av icke miljöfarligt avfall 
    90.023 Deponering av icke miljöfarligt avfall 
 90.005  Mottagning, omlastning och mellanlagring av miljöfarligt avfall 
    90.024 Insamling, mottagning, omlastning och mellanlagring av miljöfarligt avfall 
 90.006    Behandling och slutförvaring av miljöfarligt avfall 
    90.025 Behandling och slutförvaring av miljöfarligt avfall 
 90.007  Övrig avfallshantering 
    90.026 Övrig avfallshantering 
 90.008  Gatu- och vägrenhållning och annan sanitär verksamhet 
    90.030 Renhållning och sanering samt efterbehandling av jord och vatten 
 
 

92.623 Övrig sportverksamhet 
i 92.623 Övrig sportverksamhet 

 
92.722 Förvaltning av sportfiskevatten 

i 92.623 Övrig sportverksamhet 
 
 
 
 



 176

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  10   Nyckel SNI 2002 – SNI 92. Detaljerad nivå   
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 SNI 2002 SNI 92 Benämning 
 
 27.100  Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 

27.100 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar (EKSG-produkter) 
  27.350 Övrig primärbearbetning av järn och stål; framställning av ferrolegeringar 

   (ej EKSG-produkter) 
    
 27.220  Tillverkning av stålrör 
    27.221 Tillverkning av icke-sömlösa stålrör 
    27.222 Tillverkning av sömlösa stålrör 
 
 

29.410 Tillverkning av motordrivna handverktyg 
i 29.401 Tillverkning av träbearbetningsmaskiner 
i 29.409 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 

29.420 Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning 
i 29.409 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner  

29.430 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 
i 29.401 Tillverkning av träbearbetningsmaskiner 
  29.402 Tillverkning av svets- och lödningsmaskiner 
i 29.409 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner 

 
 

40.110 Generering av elektricitet 
i 40.100 Elförsörjning  

40.120 Överföring av elektricitet 
i 40.100 Elförsörjning 

40.131 Distribution av elektricitet 
i 40.100 Elförsörjning 

40.132 Handel med elektricitet 
i 40.100 Elförsörjning 

  
40.210 Framställning av gas 

i 40.200 Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät 
40.220 Distribution av och handel med gasformiga bränslen via rörnät 

i 40.200 Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät 
 
 
 41.001  Grundvattenförsörjning 
  i 41.000 Vattenförsörjning 
 41.002  Ytvattenförsörjning 
  i 41.000 Vattenförsörjning  
 
  

51.571 Partihandel med uttjänta fordon 
i 51.570 Partihandel med avfallsprodukter och skrot 

51.572 Partihandel med metallavfall och metallskrot 
i 51.570 Partihandel med avfallsprodukter och skrot 

51.573 Partihandel med avfall och skrot av icke-metall 
i 51.570 Partihandel med avfallsprodukter och skrot 

 
 51.810  Partihandel med verktygsmaskiner 
    51.610 Partihandel med verktygsmaskiner 
 51.820  Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner 
    51.620 Partihandel med bygg- och anläggningsmaskiner 
 51.830  Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 
    51.630 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 
 

Detaljgrupp 
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51.840 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 
i 51.640 Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning 

51.851 Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning 
i 51.640 Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning 

51.852 Partihandel med kontorsmöbler 
i 51.640 Partihandel med kontorsmaskiner och kontorsutrustning 

51.860 Partihandel med elektronikkomponenter 
i 51.653 Partihandel med teleprodukter och elektronikkomponenter 

 51.871  Partihandel med mät- och precisionsinstrument 
    51.651 Partihandel med mät- och precisionsinstrument 
 51.872  Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning 
    51.652 Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning 

51.873 Partihandel med teleprodukter 
i 51.653 Partihandel med teleprodukter och elektronikkomponenter 

 51.879    Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart 
    51.659 Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart 
 51.880  Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inkl. traktorer 
    51.660 Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inkl. traktorer 
 51.900  Övrig partihandel 
    51.700 Övrig partihandel 
 
 

52.497 Butikshandel med kontorsmöbler 
i 52.499 Övrig specialiserad butikshandel 

 52.499  Övrig specialiserad butikshandel 
  i 52.499 Övrig specialiserad butikshandel 
 
  
 52.611  Postorderhandel med brett sortiment 
  i 52.611 Postorderhandel, brett sortiment 
 52.614  Postorderhandel med böcker och andra mediavaror  
  i 52.614 Postorderhandel med böcker och andra mediavaror 
 52.616  Postorderhandel med övriga varor 
  i 52.619 Postorderhandel med övriga varor 

52.617 Detaljhandel via internet med brett sortiment 
i 52.611 Postorderhandel, brett sortiment 

52.618  Detaljhandel via internet med böcker, mediavaror samt datorutrustning 
  i 52.614 Postorderhandel med böcker och andra mediavaror 

52.619  Postorderhandel med övriga varor  
  i 52.619 Postorderhandel med övriga varor 
 
 
 55.101  Hotellverksamhet med restaurangrörelse 
    55.111 Hotellverksamhet med restaurangrörelse utom konferensanläggningar 

55.102  Drift av konferensanläggningar   
    55.112 Drift av konferensanläggningar 
 55.103  Hotellverksamhet utan restaurangrörelse   
    55.120 Hotellverksamhet utan restaurangrörelse 
 
 

72.210 Utgivning av programvara 
  72.202 Programvaruproduktion 

 72.220  Annan konsultverksamhet avseende system- och programvara 
    72.201 Datakonsultverksamhet 
 
 

74.501 Förmedling och rekrytering av personal 
i 74.500 Arbetsförmedling och rekrytering 
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74.502 Uthyrning av personal 
i 74.500 Arbetsförmedling och rekrytering 

 
 

74.850 Kontorsservice och översättningsverksamhet 
i 74.830 Kontorsservice och översättningsverksamhet 

74.860 Telefonserviceverksamhet (callcentertjänster) 
i 74.830 Kontorsservice och översättningsverksamhet 

 74.871  Grafisk formgivning och service 
    74.841 Grafisk formgivning och service 
 74.872  Annan formgivning 
    74.842 Annan formgivning 

74.873 Inkasso- och kreditkontrollverksamhet 
  74.843 Inkasso- och kreditkontrollverksamhet 

 74.874  Mäss-, kongress- och dagkonferensverksamhet 
    74.844 Mäss-, kongress- och dagkonferensverksamhet 
 74.879  Diverse övriga företagstjänster 
    74.849 Diverse övriga företagstjänster 
 
 
 80.101  Förskoleutbildning 
    85.321 Barnomsorg inom förskola 

80.102  Grundskoleutbildning och förskoleklass 
  i 80.100 Grundskoleutbildning 
  i 85.322 Annan barnomsorg 
 80.103  Utbildning inom grundsärskola   
  i 80.100 Grundskoleutbildning 
 
 80.221  Gymnasial yrkesutbildning m.m. 
  i 80.220 Gymnasial yrkesutbildning 
 80.222  Utbildning inom gymnasiesärskola 
  i 80.220 Gymnasial yrkesutbildning 
 80.223  Annan gymnasial utbildning 
  i 80.220 Gymnasial yrkesutbildning 
 

80.301 Utbildning vid universitet och högskolor 
  80.301 Högskoleutbildning för tekniska yrken 

    80.302 Högskoleutbildning för administrativa, ekonomiska och sociala yrken 
    80.303 Högskoleutbildning för undervisningsyrken 
    80.304 Högskoleutbildning för vårdyrken 
    80.305 Högskoleutbildning för kultur- och informationsyrken 
  i 80.309 Övrig högskoleutbildning 
 80.309  Övrig eftergymnasial utbildning 
  i 80.309 Övrig högskoleutbildning 
 
 
 85.111  Sluten primärvård 
  i 85.110 Sluten sjukvård 
 85.112  Specialiserad sluten somatisk sjukvård 
  i 85.110 Sluten sjukvård 
 85.113  Specialiserad sluten psykiatrisk sjukvård 
  i 85.110 Sluten sjukvård 
 
 85.121  Öppen hälso- och sjukvård, på sjukhus 
  i 85.120 Öppen hälso- och sjukvård 
 85.122  Öppen hälso- och sjukvård, ej på sjukhus 
  i 85.120 Öppen hälso- och sjukvård 
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85.141  Medicinsk laboratorieverksamhet m. m.    
  i 85.140 Annan hälso- och sjukvård 
 85.142  Ambulanstransporter och ambulanssjukvård 
  i 85.140 Annan hälso- och sjukvård  
 85.143  Vård vid sjukhem o.d. utan läkare 
  i 85.140 Annan hälso- och sjukvård 

85.144 Annan öppen hälso- och sjukvård, ej läkare 
i 85.140 Annan hälso- och sjukvård 

 
 
 85.311  Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer 
  i 85.311 Vård och service till boende i servicehus o.d. 

85.312  Vård och omsorg i bostad med särskild service för personer med  
   funktionshinder 
  i 85.311 Vård och service till boende i servicehus o.d. 
    85.312 Särskild omsorg för psykiskt utvecklingsstörda 
  i 85.313 Vård och behandling i hem för vård eller boende 
  i 85.315 Drift av inackorderingshem 

85.313  Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar 
  i 85.313 Vård och behandling i hem för vård eller boende 
 85.315  Heldygnsvård med boende för vuxna med missbruksproblem 
  i 85.313 Vård och behandling i hem för vård eller boende   
 85.316  Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna 
  i 85.315 Drift av inackorderingshem  
 
 85.322  Dagbarnvård 
  i 85.322 Annan barnomsorg 
 85.323  Öppna sociala insatser för barn och ungdomar 
  i 85.322 Annan barnomsorg 
  i 85.324 Individ- och familjeomsorg 
 85.324  Övriga öppna sociala insatser för vuxna 
  i 85.324 Individ- och familjeomsorg 
 85.326  Drift av flyktingförläggningar 
    85.314 Drift av flyktingförläggning 
 85.327  Öppna sociala insatser för äldre personer 
  i 85.323 Äldre- och handikappomsorg 
 85.328  Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder 
  i 85.323 Äldre- och handikappomsorg 
 85.329  Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem 
  i 85.324 Individ- och familjeomsorg 
 
 
 90.010  Avloppsrening 
    90.001 Avlopps- och reningsverksamhet 
 90.021  Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall 
    90.002 Insamling, sortering och omlastning av icke miljöfarligt avfall 
 90.022  Kompostering och rötning av icke miljöfarligt avfall 
    90.003 Kompostering och rötning av icke miljöfarligt avfall 
 90.023  Deponering av icke miljöfarligt avfall 
    90.004 Deponering av icke miljöfarligt avfall 
 90.024  Insamling, mottagning, omlastning och mellanlagring av miljöfarligt avfall 
    90.005 Mottagning, omlastning och mellanlagring av miljöfarligt avfall 
 90.025  Behandling och slutförvaring av miljöfarligt avfall 
    90.006 Behandling och slutförvaring av miljöfarligt avfall 
 90.026  Övrig avfallshantering 
    90.007 Övrig avfallshantering 
 90.030  Renhållning och sanering samt efterbehandling av jord och vatten 
    90.008 Gatu- och vägrenhållning och annan sanitär verksamhet 
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92.623 Övrig sportverksamhet 
  92.623 Övrig sportverksamhet 

    92.722 Förvaltning av sportfiskevatten 
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        Bilaga. Struktur med branschbenämningar   
 

  
NACE    
Rev. 1.1 

      SNI 
2002 

Benämning 

Avdelning A     Jordbruk, jakt och skogsbruk 

 01     Jordbruksföretag och serviceföretag till jordbruk 
  01.1    Växtodlare 
   01.11   Jordbruksväxtodlare 
    01.111 Spannmålsodlare m.fl. 
    01.112 Vallodlare 
    01.113 Potatisodlare 
    01.114 Sockerbetsodlare 
    01.115 Odlare av jordbruksväxter, blandat 
    01.117 Odlare av växter, blandat, mest jordbruksväxter 
    01.119 Övriga odlare av jordbruksväxter 
   01.12   Odlare av köks-, prydnads- och plantskoleväxter 
    01.121 Odlare av köksväxter på friland 
    01.122 Odlare av plantskoleväxter m.m. på friland 
    01.123 Odlare av köksväxter i växthus 
    01.124 Odlare av prydnadsväxter i växthus 
    01.125 Odlare av köks-, prydnads- och plantskoleväxter, blandat 
    01.127 Odlare av växter, blandat, mest köks -, prydnads- och plantskole- 

växter 
    01.129 Svampodlare m.fl. 
   01.13   Frukt- och bärodlare m.fl. 
    01.131 Frukt- och bärodlare 
    01.137 Odlare av växter, blandat, mest frukt och bär 
    01.139 Kryddväxtodlare m.fl.; bärplockare 
  01.2    Djurskötselföretag 
   01.21   Nötkreatursföretag 
    01.211 Mjölkproducenter 
    01.212 Nötköttsproducenter 
    01.213 Producenter av mjölk och nötkött, blandat 
    01.217 Husdjursföretag, blandad drift, mest nötkreatur 
   01.22   Uppfödare av får, getter, hästar och åsnor 
    01.221 Fåruppfödare 
    01.222 Getuppfödare 
    01.223 Uppfödare av får och getter, blandat 
    01.227 Husdjursföretag, blandad drift, mest får och getter 
    01.228 Stuterier och andra hästuppfödare m.fl. 
   01.23   Svinuppfödare 
    01.231 Smågrisuppfödare 
    01.232 Slaktsvinsuppfödare 
    01.233 Uppfödare av smågrisar och slaktsvin, blandat 
    01.237 Husdjursföretag, blandad drift, mest svin 
   01.24   Fjäderfäföretag 
    01.241 Äggproducenter 
    01.242 Slaktkycklingsuppfödare 
    01.243 Fjäderfäföretag, blandad drift 
    01.247 Husdjursföretag, blandad drift, mest fjäderfä 
    01.249 Övriga fjäderfäföretag 
   01.25   Andra djurskötselföretag 
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    01.251 Renskötare 
    01.252 Pälsdjursuppfödare 
    01.253 Bi-, mask- och andra smådjursuppfödare 
    01.254 Uppfödare av sällskapsdjur 
    01.259 Andra djuruppfödare 
  01.3    Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) 
   01.30   Blandat jordbruk (växtodling i kombination med djurskötsel) 
    01.301 Blandat jordbruk, mest växtodling 
    01.302 Blandat jordbruk, mest husdjursskötsel 
  01.4    Serviceföretag till jordbruk utom veterinärer 
   01.41   Serviceföretag till växtodling 
    01.410 Serviceföretag till växtodling 
   01.42   Serviceföretag till djurskötsel utom veterinärer 
    01.420 Serviceföretag till djurskötsel utom veterinärer 
  01.5    Jägare och viltvårdare inkl. serviceföretag 
   01.50   Jägare och viltvårdare inkl. serviceföretag 
    01.500 Jägare och viltvårdare inkl. serviceföretag 
  01.9   Småbruk 
   01.90  Småbruk 
    01.900 Småbruk 
 02     Skogsbruk och serviceföretag till skogsbruk 
  02.0    Skogsbruk och serviceföretag till skogsbruk 
   02.01   Skogsbruksföretag 
    02.011 Skogsägare; producenter av skog på rot, leveransvirke m.m. 
    02.012 Skogsvårdsföretag 
    02.013 Avverkningsföretag 
    02.014 Skogsfröplantager och skogsplantskolor 
    02.019 Övriga skogsbruksföretag 
   02.02   Serviceföretag till skogsbruk 
    02.021 Virkesmätningsföreningar 
    02.029 Övriga serviceföretag till skogsbruk 
Avdelning B     Fiske 

 05     Fiskare, vattenbrukare inkl. serviceföretag 
  05.0    Fiskare, vattenbrukare inkl. serviceföretag 
   05.01   Fiskare 
     05.011 Trålfiskare, i saltvatten 
    05.012 Övriga saltvattensfiskare 
    05.013 Sötvattensfiskare 
   05.02   Vattenbrukare 
    05.021 Matfiskodlare 
    05.022 Sättfiskodlare 
    05.023 Kräftdjursodlare 
    05.024 Blötdjursodlare 
    05.025 Vattenväxtodlare 
Avdelning C     Gruvor och mineralutvinningsindustri 

Underavdel-
ning CA 

    Gruvor och annan utvinningsindustri för energimineral 

 10     Kolgruvor och torvindustri 
  10.1    Stenkolsgruvor 
   10.10   Stenkolsgruvor 
    10.100 Stenkolsgruvor 
  10.2    Brunkolsgruvor 
   10.20   Brunkolsgruvor 
    10.200 Brunkolsgruvor 
  10.3    Torvindustri 
   10.30   Torvindustri 
    10.301 Torvindustri, för jordförbättringsändamål 
    10.302 Torvindustri, för energiändamål 
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 11     Industri för utvinning av råpetroleum och naturgas inkl. service- 
företag 

  11.1    Industri för utvinning av råpetroleum och naturgas 
   11.10   Industri för utvinning av råpetroleum och naturgas 
    11.100 Industri för utvinning av råpetroleum och naturgas 
  11.2    Serviceföretag till råpetroleum- och naturgasutvinning 
   11.20   Serviceföretag till råpetroleum- och naturgasutvinning 
    11.200 Serviceföretag till råpetroleum- och naturgasutvinning 
 12     Uran- och toriumgruvor 
  12.0    Uran- och toriumgruvor 
   12.00   Uran- och toriumgruvor 
    12.000 Uran- och toriumgruvor 
Underavdel-
ning CB 

    Malmgruvor och annan utvinningsindustri för icke-energimineral 

 13     Metallmalmsgruvor 
  13.1    Järnmalmsgruvor 
   13.10   Järnmalmsgruvor 
    13.100 Järnmalmsgruvor 
  13.2    Andra metallmalmsgruvor 
   13.20   Andra metallmalmsgruvor 
    13.200 Andra metallmalmsgruvor 
 14     Annan industri för mineralutvinning 
  14.1    Stenbrott 
   14.11   Byggnads- och prydnadsstensbrott 
    14.110 Byggnads- och prydnadsstensbrott 
   14.12   Kalk- och gipsstensbrott, dolomitbrott 
    14.120 Kalk- och gipsstensbrott, dolomitbrott 
   14.13   Skifferbrott 
    14.130 Skifferbrott 
  14.2    Sand-, grus-, berg- och lertäkter 
   14.21   Sand-, grus- och bergtäkter 
    14.210 Sand-, grus- och bergtäkter 
   14.22   Lertäkter 
    14.220 Lertäkter 
  14.3    Brott för kemiska mineral 
   14.30   Brott för kemiska mineral 
    14.300 Brott för kemiska mineral 
  14.4    Industri för saltutvinning 
   14.40   Industri för saltutvinning 
    14.400 Industri för saltutvinning 
  14.5    Övrig gruv- och utvinningsindustri 
   14.50   Övrig gruv- och utvinningsindustri 
    14.500 Övrig gruv- och utvinningsindustri 
Avdelning D     Tillverkningsindustri 

Underavdel-
ning DA 

    Livsmedels-, dryckesvaru- och tobakindustri 

 15     Livsmedels- och dryckesvaruindusti 
  15.1    Slakterier och köttvaruindustri 
   15.11   Kreatursslakterier, köttstyckerier 
    15.111 Kreatursslakterier 
    15.112 Köttstyckerier 
   15.12   Fjäderfäslakterier 
    15.120 Fjäderfäslakterier 
   15.13   Charkuterier och annan industri för köttvaror 
    15.130 Charkuterier och annan industri för köttvaror 
  15.2    Fiskberedningsindustri 
   15.20   Fiskberedningsindustri 
    15.200 Fiskberedningsindustri 
  15.3    Frukt-, bär- och grönsaksindustri 
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   15.31   Potatisindustri 
    15.310 Potatisindustri 
   15.32   Juice- och saftindustri 
    15.320 Juice- och saftindustri 
   15.33   Annan frukt-, bär- och grönsaksindustri 
    15.330 Annan frukt-, bär- och grönsaksindustri 
  15.4    Olje- och fettvaruindustri 
   15.41   Industri för råa oljor och fetter 
    15.410 Industri för råa oljor och fetter 
   15.42   Industri för raffinerade oljor och fetter 
    15.420 Industri för raffinerade oljor och fetter 
   15.43   Matfettsindustri 
    15.430 Matfettsindustri 
  15.5    Mejerier och glassindustri 
   15.51   Mejerier   
    15.511 Ostindustri 
    15.512 Annan mejerivaruindustri 
   15.52   Glassindustri 
    15.520 Glassindustri 
  15.6    Kvarnprodukt- och stärkelseindustri 
   15.61   Kvarnproduktindustri 
    15.611 Kvarnar 
    15.612 Industri för frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar 

av kvarnprodukter 
   15.62   Stärkelseindustri 
    15.620 Stärkelseindustri 
  15.7    Industri för beredda djurfoder 
   15.71   Industri för beredda fodermedel 
    15.710 Industri för beredda fodermedel 
   15.72   Industri för mat till sällskapsdjur 
    15.720 Industri för mat till sällskapsdjur 
  15.8    Övrig livsmedelsindustri 
   15.81   Bagerier 
    15.810 Bagerier 
   15.82   Knäckebröds- och kexindustri 
    15.821 Knäckebrödsindustri 
    15.822 Industri för kex och konserverade bakverk 
   15.83   Sockerindustri 
    15.830 Sockerindustri 
   15.84   Choklad- och konfektindustri 
    15.841 Sockerkonfektyrindustri 
    15.842 Choklad- och chokladkonfektyrindustri 
   15.85   Industri för pastaprodukter 
    15.850 Industri för pastaprodukter 
   15.86   Kaffe- och teindustri 
    15.860 Kaffe- och teindustri 
   15.87   Industri för senap, ketchup, kryddor och andra smaksättnings- 

medel 
    15.870 Industri för senap, ketchup, kryddor och andra smaksättnings- 

medel 
   15.88   Industri för homogeniserade livsmedelspreparat inkl. dietmat 
    15.880 Industri för homogeniserade livsmedelspreparat inkl. dietmat 
   15.89   Annan livsmedelsindustri 
    15.890 Annan livsmedelsindustri 
  15.9     Dryckesvaruindustri 
   15.91   Spritdrycksindustri 
    15.910 Spritdrycksindustri 
   15.92   Råspritsbrännerier 
    15.920 Råspritsbrännerier 
   15.93   Vinindustri 
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    15.930 Vinindustri 
   15.94   Cider- och annan fruktvinindustri 
    15.940 Cider- och annan fruktvinindustri 
   15.95   Industri för andra icke-destillerade jästa drycker 
    15.950 Industri för andra icke-destillerade jästa drycker 
   15.96   Ölbryggerier 
    15.960 Ölbryggerier 
   15.97   Mälterier 
    15.970 Mälterier 
   15.98   Mineralvatten- och läskedrycksindustri 
    15.980 Mineralvatten- och läskedrycksindustri 
 16     Tobaksindustri 
  16.0    Tobaksindustri 
   16.00   Tobaksindustri 
    16.000 Tobaksindustri 
Underavdel-
ning DB 

    Textil- och beklädnadsvaruindustri 

 17     Textilindustri 
  17.1    Garnindustri 
   17.11   Bomullsgarnindustri o.d. 
    17.110 Bomullsgarnindustri o.d. 
   17.12   Kardgarnsindustri o.d. 
    17.120 Kardgarnsindustri o.d. 
   17.13   Kamgarnsindustri o.d. 
    17.130 Kamgarnsindustri o.d. 
   17.14   Lin- och jutegarnsindustri o.d. 
    17.140 Lin- och jutegarnsindustri o.d. 
   17.15   Industri för silkegarn 
    17.150 Industri för silkegarn 
   17.16   Sytrådsindustri 
    17.160 Sytrådsindustri 
   17.17   Annan garnindustri 
    17.170 Annan garnindustri 
  17.2    Väverier 
   17.21   Bomullsväverier 
    17.210 Bomullsväverier 
   17.22   Kardgarnsväverier o.d. 
    17.220 Kardgarnsväverier o.d. 
   17.23   Kamgarnsväverier o.d. 
    17.230 Kamgarnsväverier o.d. 
   17.24   Sidenväverier o.d. 
    17.240 Sidenväverier o.d. 
   17.25   Andra väverier 
    17.250 Andra väverier 
  17.3     Blekerier, färgerier, textiltryckerier och andra textilberedningsverk 
   17.30   Blekerier, färgerier, textiltryckerier och andra textilberedningsverk 
    17.300 Blekerier, färgerier, textiltryckerier och andra textilberedningsverk 
  17.4    Textilsömnadsindustri 
   17.40   Textilsömnadsindustri 
    17.401 Gardinindustri 
    17.402 Sängkläders- och linnevaruindustri 
    17.403 Industri för presenningar, tält, segel o.d. 
  17.5    Annan textilieindustri 
   17.51   Mattindustri 
    17.510 Mattindustri 
   17.52   Tågvirkes- och bindgarnsindustri 
    17.520 Tågvirkes- och bindgarnsindustri 
   17.53   Industri för bondad duk 
    17.530 Industri för bondad duk 
   17.54   Övrig textilieindustri 
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    17.541 Industri för band och snörmakerier 
    17.549 Diverse övrig textilieindustri 
  17.6    Trikåväverier 
   17.60   Trikåväverier 
    17.600 Trikåväverier 
  17.7    Trikåvaruindustri 
   17.71   Strumpindustri 
    17.710 Strumpindustri 
   17.72   Tröjindustri 
    17.720 Tröjindustri 
 18     Beklädnadsindustri 
  18.1    Läderbeklädnadsindustri 
   18.10   Läderbeklädnadsindustri 
    18.100 Läderbeklädnadsindustri 
  18.2    Iindustri för andra kläder och tillbehör 
   18.21   Industri för arbets-, skydds- och överdragskläder 
    18.210 Industri för arbets-, skydds- och överdragskläder 
   18.22   Industri för andra gång- och ytterkläder 
    18.221 Industri för andra gång- och ytterkläder för män och pojkar 
    18.222 Industri för andra gång- och ytterkläder för kvinnor och flickor 
   18.23   Industri för underkläder, skjortor och blusar 
    18.231 Industri för skjortor och underkläder för män och pojkar 
    18.232 Industri för blusar och skjortor för kvinnor och flickor 
    18.233 Industri för gördlar, bysthållare, korsetter o.d. 
    18.234 Industri för andra underkläder för kvinnor och flickor 
   18.24   Industri för andra beklädnadsvaror och tillbehör 
    18.240 Industri för andra beklädnadsvaror och tillbehör 
  18.3    Pälsindustri 
   18.30   Pälsindustri 
    18.300 Pälsindustri 
Underavdel-
ning DC 

    Industri för läder och lädervaror 

 19     Garverier; industri för reseffekter, handväskor, skodon o.d. 
  19.1    Garverier 
   19.10   Garverier 
    19.100 Garverier 
  19.2    Industri för reseffekter, handväskor, sadeltyg m.m. 
   19.20   Industri för reseffekter, handväskor, sadeltyg m.m. 
    19.200 Industri för reseffekter, handväskor, sadeltyg m.m. 
  19.3    Skoindustri 
   19.30   Skoindustri 
    19.300 Skoindustri 
Underavdel-
ning DD 

    Trävaruindustri 

 20     Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 
  20.1    Sågverk och hyvlerier; träimpregneringsverk 
   20.10   Sågverk och hyvlerier; träimpregneringsverk 
    20.101 Sågverk 
    20.102 Hyvlerier 
    20.103 Träimpregneringsverk 
  20.2    Industri för fanér och träbaserade skivor 
   20.20   Industri för fanér och träbaserade skivor 
    20.201 Industri för fanér, kryssfanér och lamellträ 
    20.202 Spånskiveindustri 
    20.203 Träfiberskiveindustri 
  20.3    Industri för trähus och byggnadssnickerier 
   20.30   Industri för trähus och byggnadssnickerier 
    20.301 Industri för monteringsfärdiga trähus 
    20.302 Industri för byggnads- och inredningssnickerier 
  20.4    Träförpackningsindustri 
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   20.40   Träförpackningsindustri 
    20.400 Träförpackningsindustri 
   20.5    Övrig trävaruindustri samt industri för varor av kork, halm,  

rotting o.d. 
   20.51   Övrig trävaruindustri 
    20.510 Övrig trävaruindustri 
   20.52   Industri för varor av kork, halm, rotting o.d. 
    20.520 Industri för varor av kork, halm, rotting o.d. 
Underavdel-
ning DE 

    Massa-, pappers- och pappersvaruindustri; förlag och grafisk  
industri 

 21     Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 
  21.1    Massa-, pappers- och pappindustri 
   21.11   Massaindustri 
    21.111 Industri för mekanisk eller halvkemisk massa 
    21.112 Sulfatmassaindustri 
    21.113 Sulfitmassaindustri 
   21.12   Pappers- och pappindustri 
    21.121 Tidnings- och journalpappersindustri 
    21.122 Annan tryckpappersindustri 
    21.123 Kraftpappers- och kraftpappindustri 
    21.129 Övrig pappers- och pappindustri 
  21.2    Industri för pappers- och pappvaror 
   21.21   Industri för wellpapp och pappers- och pappförpackningar 
    21.211 Wellpappindustri 
    21.219 Övrig industri för pappers- och pappförpackningar 
      21.22   Industri för hushålls- och hygienartiklar av papper 
    21.220 Industri för hushålls- och hygienartiklar av papper 
   21.23   Industri för skrivpapper, kuvert o.d. 
    21.230 Industri för skrivpapper, kuvert o.d. 
   21.24   Tapetindustri 
    21.240 Tapetindustri 
   21.25   Industri för andra pappers- och pappvaror 
    21.250 Industri för andra pappers- och pappvaror 
 22     Förlag; grafisk och annan reproduktionsindustri 
  22.1    Förlag 
   22.11   Bokförlag 
    22.110 Bokförlag 
   22.12   Tidningsförlag 
    22.121 Dagstidningsförlag 
    22.122 Annonstidningsförlag 
   22.13   Tidskriftsförlag 
    22.130 Tidskriftsförlag 
   22.14   Utgivare av ljudinspelningar 
    22.140 Utgivare av ljudinspelningar 
   22.15   Andra förlag 
    22.150 Andra förlag 
  22.2    Grafisk industri 
   22.21   Dagstidningstryckerier 
    22.210 Dagstidningstryckerier 
   22.22   Andra tryckerier 
    22.221 Tidskriftstryckerier 
    22.222 Boktryckerier, övriga tryckerier 
   22.23   Bokbinderier  
    22.230 Bokbinderier  
   22.24   Industri för framställning av tryckoriginal 
    22.240 Industri för framställning av tryckoriginal 
   22.25   Annan grafisk industri 
    22.250 Annan grafisk industri 
  22.3    Företag för reproduktion av inspelningar 
   22.31   Företag för reproduktion av ljudinspelningar 
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    22.310 Företag för reproduktion av ljudinspelningar 
   22.32   Företag för reproduktion av videoinspelningar 
    22.320 Företag för reproduktion av videoinspelningar 
   22.33   Företag för reproduktion av data och datorprogram 
    22.330 Företag för reproduktion av data och datorprogram 
Underavdel-
ning DF 

    Industri för stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter  
och kärnbränsle 

 23     Industri för stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter  
och kärnbränsle 

  23.1    Industri för stenkolsprodukter 
   23.10   Industri för stenkolsprodukter 
    23.100 Industri för stenkolsprodukter 
  23.2    Petroleumraffinaderier 
   23.20   Petroleumraffinaderier 
    23.200 Petroleumraffinaderier 
  23.3    Kärnbränsleindustri 
   23.30   Kärnbränsleindustri 
    23.300 Kärnbränsleindustri 
Underavdel-
ning DG 

    Kemisk industri 

 24     Kemisk industri 
  24.1    Baskemikalieindustri 
   24.11   Industri för industrigaser 
    24.110 Industri för industrigaser 
   24.12   Industri för färgämnen 
    24.120 Industri för färgämnen 
   24.13   Industri för andra oorganiska baskemikalier 
    24.130 Industri för andra oorganiska baskemikalier 
   24.14   Industri för andra organiska baskemikalier 
    24.140 Industri för andra organiska baskemikalier 
   24.15   Industri för gödselmedel och kväveprodukter 
    24.150 Industri för gödselmedel och kväveprodukter 
   24.16   Basplastindustri 
    24.160 Basplastindustri 
   24.17   Industri för syntetiskt basgummi 
    24.170 Industri för syntetiskt basgummi 
  24.2    Industri för bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska  

produkter 
   24.20   Industri för bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska  

produkter 
    24.200 Industri för bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska  

produkter 
  24.3    Färgindustri 
   24.30   Färgindustri 
    24.300 Färgindustri 
  24.4    Industri för läkemedel, läkemedelskemikalier och botaniska  

produkter 
   24.41   Industri för farmaceutiska basprodukter 
    24.410 Industri för farmaceutiska basprodukter 
   24.42   Läkemedelsindustri 
    24.420 Läkemedelsindustri 
  24.5    Industri för rengöringsmedel och toalettartiklar 
   24.51   Tvättmedelsindustri 
    24.510 Tvättmedelsindustri 
   24.52   Parfym- och toalettartikelsindustri 
    24.520 Parfym- och toalettartikelsindustri 
  24.6    Övrig kemsik industri 
   24.61   Sprängämnesindustri 
    24.610 Sprängämnesindustri 
   24.62   Industri för lim och gelatin 
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    24.620 Industri för lim och gelatin 
   24.63   Industri för eteriska oljor 
    24.630 Industri för eteriska oljor 
   24.64   Industri för fotokemiska produkter 
    24.640 Industri för fotokemiska produkter 
   24.65   Industri för inspelningsmedier 
    24.650 Industri för inspelningsmedier 
   24.66   Annan kemisk industri utom konstfiberindustri 
    24.660 Annan kemisk industri utom konstfiberindustri 
  24.7    Konstfiberindustri 
   24.70   Konstfiberindustri 
    24.700 Konstfiberindustri 
Underavdel-
ning DH 

    Gummi- och plastvaruindustri 

 25     Gummi- och plastvaruindustri 
  25.1    Gummivaruindustri 
   25.11   Industri för däck och slangar 
    25.110 Industri för däck och slangar 
   25.12   Regummeringsindustri 
    25.120 Regummeringsindustri 
   25.13   Annan gummivaruindustri 
    25.130 Annan gummivaruindustri 
  25.2    Plastvaruindustri 
   25.21   Industri för plasthalvfabrikat 
    25.210 Industri för plasthalvfabrikat 
   25.22   Plastförpackningsindustri 
    25.220 Plastförpackningsindustri 
   25.23   Byggplastvaruindustri 
    25.230 Byggplastvaruindustri 
   25.24   Annan plastvaruindustri 
    25.240 Annan plastvaruindustri 
Underavdel-
ning DI 

    Jord- och stenvaruindustri 

 26     Jord- och stenvaruindustri 
  26.1    Glas- och glasvaruindustri 
   26.11   Planglasverk 
    26.110 Planglasverk 
   26.12   Industri för bearbetat planglas 
    26.120 Industri för bearbetat planglas 
   26.13   Industri för buteljer, glasförpackningar och hushållsvaror av glas 
    26.131 Industri för buteljer och glasförpackningar 
    26.132 Glasbruk 
   26.14   Glasfiberindustri 
    26.140 Glasfiberindustri 
   26.15   Annan glasvaruindustri 
    26.150 Annan glasvaruindustri 
  26.2    Industri för keramiska produkter, utom icke eldfasta för byggända- 

mål 
   26.21   Industri för keramiska hushålls- och prydnadsartiklar 
    26.210 Industri för keramiska hushålls- och prydnadsartiklar 
   26.22   Industri för keramiska sanitetsartiklar 
    26.220 Industri för keramiska sanitetsartiklar 
   26.23   Industri för keramiska isolatorer o.d. 
    26.230 Industri för keramiska isolatorer o.d. 
   26.24   Industri för andra tekniska keramiska produkter 
    26.240 Industri för andra tekniska keramiska produkter 
   26.25   Industri för andra icke eldfasta keramiska produkter utom för 

byggändamål 
    26.250 Industri för andra icke eldfasta keramiska produkter utom för 

byggändamål 
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   26.26   Industri för eldfasta keramiska produkter 
    26.260 Industri för eldfasta keramiska produkter 
  26.3    Industri för keramiska golv- och väggplattor 
   26.30   Industri för keramiska golv- och väggplattor 
    26.300 Industri för keramiska golv- och väggplattor 
  26.4    Industri för murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel 
   26.40   Industri för murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel 
    26.400 Industri för murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel 
  26.5    Cement-, kalk- och gipsindustri 
   26.51   Cementindustri 
    26.510 Cementindustri 
   26.52   Kalkbruk 
    26.520 Kalkbruk 
   26.53   Gipsindustri 
    26.530 Gipsindustri 
  26.6    Betong-, cement- och gipsvaruindustri 
   26.61   Industri för byggnadsbetongvaror 
    26.611 Lättbetongindustri 
    26.619 Övrig industri för byggnadsbetongvaror 
   26.62   Industri för byggvaror av gips 
    26.620 Industri för byggvaror av gips 
   26.63   Industri för fabriksblandad betong 
    26.630 Industri för fabriksblandad betong 
   26.64   Murbruksindustri 
    26.640 Murbruksindustri 
   26.65   Industri för fibercementvaror 
    26.650 Industri för fibercementvaror 
   26.66   Annan betong-, cement- och gipsvaruindustri 
    26.660 Annan betong-, cement- och gipsvaruindustri 
  26.7    Stenhuggerier; stenvaruindustri 
   26.70   Stenhuggerier; stenvaruindustri 
    26.701 Byggnadsstenhuggerier; industri för byggnadsstenvaror 
    26.709 Prydnadsstenhuggerier; industri för prydnadsstenvaror 
  26.8    Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 
   26.81   Slipmedelsindustri 
    26.810 Slipmedelsindustri 
   26.82   Industri för övriga icke-metalliska mineraliska produkter 
    26.821 Sten- och mineralullsindustri 
    26.829 Diverse övrig industri för icke-metalliska mineraliska produkter 
Underavdel-
ning DJ 

    Metallverk och metallvaruindustri 

 27     Stål- och metallverk 
  27.1    Järn- och stålverk  
   27.10   Järn- och stålverk  
    27.100 Järn- och stålverk  

  27.2    Järn- och stålrörsindustri 
   27.21   Industri för gjutjärnsrör 
    27.210 Industri för gjutjärnsrör 
   27.22   Industri för stålrör 
    27.220 Industri för stålrör 
  27.3    Industri för annan primärbearbetning av järn och stål  
   27.31   Kalldrageri för stålstång 
    27.310 Kalldrageri för stålstång 
   27.32   Kallvalsverk för stålband 
    27.320 Kallvalsverk för stålband 
   27.33   Industri för kallformning av stål 
    27.330 Industri för kallformning av stål 
   27.34   Dragerier för ståltråd 
    27.340 Dragerier för ståltråd 
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  27.4    Metallverk för andra metaller än järn 
   27.41   Ädelmetallverk 
    27.410 Ädelmetallverk 
   27.42   Aluminiumverk 
    27.420 Aluminiumverk 
   27.43   Metallverk för bly, zink och tenn 
    27.430 Metallverk för bly, zink och tenn 
   27.44   Kopparverk 
    27.440 Kopparverk 
   27.45   Andra metallverk 
    27.450 Andra metallverk 
  27.5    Järn- och metallgjuterier 
   27.51   Järngjuterier 
    27.510 Järngjuterier 
   27.52   Stålgjuterier 
    27.520 Stålgjuterier 
   27.53   Lättmetallgjuterier 
    27.530 Lättmetallgjuterier 
   27.54   Andra metallgjuterier 
    27.540 Andra metallgjuterier 
 28     Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 
  28.1    Byggnadsmetallvaruindustri 
   28.11   Industri för metallstommar och delar därav 
    28.110 Industri för metallstommar och delar därav 
   28.12   Industri för byggnadselement av metall 
    28.120 Industri för byggnadselement av metall 
  28.2    Industri för cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall;  

Industri för radiatorer och pannor för centraluppvärmning 
   28.21   Industri för cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall 
    28.210 Industri för cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall 
   28.22   Industri för radiatorer och pannor för centraluppvärmning 
    28.220 Industri för radiatorer och pannor för centraluppvärmning 
  28.3    Industri för ånggeneratorer  
   28.30   Industri för ånggeneratorer  
    28.300 Industri för ånggeneratorer  
  28.4    Industri för smidning, pressning, prägling och valsning av metall  

och för pulvermetallurgi 
   28.40   Industri för smidning, pressning, prägling och valsning av metall  

och för pulvermetallurgi 
    28.400 Industri för smidning, pressning, prägling och valsning av metall  

och för pulvermetallurgi 
  28.5    Industri för beläggning och överdragning av metall; verkstäder för 

metallegoarbeten 
   28.51   Industri för beläggning och överdragning av metall 
    28.510 Industri för beläggning och överdragning av metall 
   28.52   Verkstäder för metallegoarbeten 
    28.520 Verkstäder för metallegoarbeten 
  28.6    Industri för bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror 
   28.61   Industri för bestick 
    28.610 Industri för bestick 
   28.62   Verktygs- och redskapsindustri 
    28.621 Industri för formverktyg 
    28.622 Industri för skärverktyg 
    28.629 Industri för övriga verktyg och redskap 
   28.63   Industri för lås och gångjärn 
    28.630 Industri för lås och gångjärn 
  28.7    Annan metallvaruindustri 
   28.71   Industri för stålfat o.d. behållare 
    28.710 Industri för stålfat o.d. behållare 
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   28.72   Industri för lättmetallförpackningar 
    28.720 Industri för lättmetallförpackningar 
   28.73   Industri för metalltrådvaror 
    28.730 Industri för metalltrådvaror 
   28.74   Industri för nitar, skruvar, kedjor och fjädrar 
    28.740 Industri för nitar, skruvar, kedjor och fjädrar 
   28.75   Övrig metallvaruindustri 
    28.751 Industri för diskbänkar, sanitetsgods m.m. av metall för byggända- 

mål 
    28.759 Diverse övrig metallvaruindustri 
Underavdel-
ning DK 

    Maskinindustri som ej ingår i annan underavdelning 

 29     Maskinindustri som ej ingår i annan underavdelning 
  29.1    Industri för maskiner för alstrande och användning av mekanisk  

kraft utom motorer för luftfartyg och fordon 
   29.11   Industri för motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon 
    29.110 Industri för motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon 
   29.12   Industri för pumpar och kompressorer 
    29.120 Industri för pumpar och kompressorer 
   29.13   Industri för kranar och ventiler 
    29.130 Industri för kranar och ventiler 
   29.14   Industri för lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 
    29.140 Industri för lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 
  29.2    Industri för andra maskiner för allmänt ändamål 
   29.21   Industri för ugnar och brännare 
    29.210 Industri för ugnar och brännare 
   29.22   Industri för lyft- och godshanteringsanordningar 
    29.220 Industri för lyft- och godshanteringsanordningar 
   29.23   Industri för maskiner och apparater för kyla och ventilation utom  

för hushåll 
    29.230 Industri för maskiner och apparater för kyla och ventilation utom  

för hushåll 
   29.24   Övrig industri för maskiner för allmänt ändamål 
    29.240 Övrig industri för maskiner för allmänt ändamål 
  29.3    Industri för jord- och skogsbruksmaskiner 
   29.31   Traktorindustri 
    29.310 Traktorindustri 
   29.32   Industri för andra jord- och skogsbruksmaskiner 
    29.320 Industri för andra jord- och skogsbruksmaskiner 
  29.4    Industri för verktygsmaskiner 
   29.41   Industri för motordrivna handverktyg 
    29.410 Industri för motordrivna handverktyg 
   29.42   Industri för verktygsmaskiner för metallbearbetning 
    29.420 Industri för verktygsmaskiner för metallbearbetning 
   29.43   Industri för övriga verktygsmaskiner 
    29.430 Industri för övriga verktygsmaskiner 
    29.5     Industri för andra specialmaskiner 
   29.51   Industri för maskiner för metallurgi 
    29.510 Industri för maskiner för metallurgi 
   29.52   Industri för gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 
    29.520 Industri för gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 
   29.53   Industri för maskiner för framställning av livsmedel, drycker och 

tobaksvaror 
    29.530 Industri för maskiner för framställning av livsmedel, drycker och 

tobaksvaror 
   29.54   Industri för maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och  

lädervaror 
    29.540 Industri för maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och  

lädervaror 
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   29.55   Industri för maskiner för produktion av massa, papper och papp 
    29.550 Industri för maskiner för produktion av massa, papper och papp 
   29.56   Industri för övriga specialmaskiner 
    29.561 Industri för plast- och gummibearbetningsmaskiner 
    29.569 Diverse övrig industri för specialmaskiner 
  29.6    Vapen- och ammunitionsindustri 
   29.60   Vapen- och ammunitionsindustri 
    29.600 Vapen- och ammunitionsindustri 
  29.7    Industri för hushållsmaskiner och hushållsapparater som ej ingår  

i annan huvudgrupp 
   29.71   Industri för elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater 
    29.711 Industri för kyl- och frysskåp, tvättmaskiner och andra vitvaror 
    29.719 Industri för övriga elektriska hushållsmaskiner och hushållsappa- 

rater 
   29.72   Industri för icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsappa- 

rater 
    29.720 Industri för icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsappa- 

rater 
Underavdel-
ning DL 

    Industri för el- och optikprodukter 

 30     Industri för kontorsmaskiner och datorer 
  30.0    Industri för kontorsmaskiner och datorer 
   30.01   Kontorsmaskinindustri 
    30.010 Kontorsmaskinindustri 
   30.02   Industri för datorer och annan informationsbehandlingsutrustning 
    30.020 Industri för datorer och annan informationsbehandlingsutrustning 
 31     Annan elektroindustri 
  31.1    Industri för elmotorer, generatorer och transformatorer 
   31.10   Industri för elmotorer, generatorer och transformatorer 
    31.100 Industri för elmotorer, generatorer och transformatorer 
  31.2    Industri för eldistributions- och elkontrollapparater 
   31.20   Industri för eldistributions- och elkontrollapparater 
    31.200 Industri för eldistributions- och elkontrollapparater 
  31.3    Industri för elektrisk tråd och kabel 
   31.30   Industri för elektrisk tråd och kabel 
    31.300 Industri för elektrisk tråd och kabel 
  31.4    Batteri- och ackumulatorindustri 
   31.40   Batteri- och ackumulatorindustri 
    31.400 Batteri- och ackumulatorindustri 
  31.5    Industri för belysningsarmatur, glödlampor och lysrör 
   31.50   Industri för belysningsarmatur, glödlampor och lysrör 
    31.501 Belysningsarmaturindustri 
    31.502 Glödlamps- och lysrörsindustri 
  31.6    Övrig elektroindustri 
   31.61   Industri för övrig elapparatur för motorer och fordon 
    31.610 Industri för övrig elapparatur för motorer och fordon 
   31.62   Diverse övrig elektroindustri 
    31.620 Diverse övrig elektroindustri 
 32     Teleproduktindustri 
  32.1    Industri för elektroniska komponenter 
   32.10   Industri för elektroniska komponenter 
    32.100 Industri för elektroniska komponenter 
  32.2    Industri för radio- och TV-sändare samt apparater för trådtelefoni  

och trådtelegrafi 
   32.20   Industri för radio- och TV-sändare samt apparater för trådtelefoni  

och trådtelegrafi 
    32.200 Industri för radio- och TV-sändare samt apparater för trådtelefoni  

och trådtelegrafi 
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  32.3    Industri för radio- och TV-mottagare samt apparater för upptag- 
ning och återgivning av ljud och videosignaler 

   32.30   Industri för radio- och TV-mottagare samt apparater för upptag- 
ning och återgivning av ljud och videosignaler 

    32.300 Industri för radio- och TV-mottagare samt apparater för upptag- 
ning och återgivning av ljud och videosignaler 

 33     Industri för precisionsinstrument, medicinska och optiska instru- 
ment samt ur 

  33.1    Industri för medicinsk, kirurgisk och ortopedisk utrustning 
   33.10   Industri för medicinsk, kirurgisk och ortopedisk utrustning 
    33.101 Industri för medicinsk utrustning och instrument 
    33.102 Tandteknikerlaboratorier 
  33.2    Industri för instrument och apparater för mätning, kontroll,  

provning, navigering och andra ändamål utom industriell  
processtyrning 

   33.20   Industri för instrument och apparater för mätning, kontroll,  
provning, navigering och andra ändamål utom industriell  
processtyrning 

    33.200 Industri för instrument och apparater för mätning, kontroll,  
provning, navigering och andra ändamål utom industriell  
processtyrning 

  33.3    Industri för instrument för styrning av industriella processer 
   33.30   Industri för instrument för styrning av industriella processer 
    33.300 Industri för instrument för styrning av industriella processer 
  33.4    Industri för optiska instrument och fotoutrustning 
   33.40   Industri för optiska instrument och fotoutrustning 
    33.400 Industri för optiska instrument och fotoutrustning 
  33.5    Urindustri 
   33.50   Urindustri 
    33.500 Urindustri 
Underavdel-
ning DM 

    Transportmedelsindustri 

 34     Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 
  34.1    Motorfordonsindustri 
   34.10   Motorfordonsindustri 
    34.100 Motorfordonsindustri 
  34.2    Industri för karosserier för motorfordon; industri för släpfordon  

och påhängsvagnar 
   34.20   Industri för karosserier för motorfordon; industri för släpfordon  

och påhängsvagnar 
    34.200 Industri för karosserier för motorfordon; industri för släpfordon  

och påhängsvagnar 
  34.3    Industri för delar och tillbehör till motorfordon och motorer 
   34.30   Industri för delar och tillbehör till motorfordon och motorer 
    34.300 Industri för delar och tillbehör till motorfordon och motorer 
 35     Annan transportmedelsindustri 
  35.1    Skeppsvarv och båtbyggerier 
   35.11   Skeppsvarv 
    35.110 Skeppsvarv 
   35.12   Fritidsbåtbyggerier 
    35.120 Fritidsbåtbyggerier 
  35.2    Rälsfordonsindustri 
   35.20   Rälsfordonsindustri 
    35.200 Rälsfordonsindustri 
  35.3    Flygplansindustri 
   35.30   Flygplansindustri 
    35.300 Flygplansindustri 
  35.4    Motorcykel- och cykelindustri 
   35.41   Motorcykelindustri 
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    35.410 Motorcykelindustri 
   35.42   Cykelindustri 
    35.420 Cykelindustri 
   35.43   Invalidfordonsindustri 
    35.430 Invalidfordonsindustri 
  35.5    Övrig transportmedelsindustri 
   35.50   Övrig transportmedelsindustri 
    35.500 Övrig transportmedelsindustri 
Underavdel-
ning DN 

    Övrig tillverkningsindustri 

 36     Möbelindustri; annan tillverkningsindustri 
  36.1    Möbelindustri 
   36.11   Industri för sittmöbler och säten 
    36.110 Industri för sittmöbler och säten 
   36.12   Annan kontors- och butiksmöbelindustri 
    36.120 Annan kontors- och butiksmöbelindustri 
   36.13   Annan köksmöbelindustri 
    36.130 Annan köksmöbelindustri 
   36.14   Annan möbelindustri 
    36.140 Annan möbelindustri 
   36.15   Madrassindustri 
    36.150 Madrassindustri 
  36.2    Industri för smycken, guld- och silversmedsvaror 
   36.21   Myntindustri 
    36.210 Myntindustri 
   36.22   Industri för smycken och andra guld- och silversmedsvaror 
    36.220 Industri för smycken och andra guld- och silversmedsvaror 
  36.3    Musikinstrumentindustri 
   36.30   Musikinstrumentindustri 
    36.300 Musikinstrumentindustri 
  36.4    Sportvaruindustri 
   36.40   Sportvaruindustri 
    36.400 Sportvaruindustri 
  36.5    Industri för spel och leksaker 
   36.50   Industri för spel och leksaker 
    36.500 Industri för spel och leksaker 
  36.6    Diverse övrig tillverkningsindustri 
   36.61   Bijouteriindustri 
    36.610 Bijouteriindustri 
   36.62   Borstbinderier 
    36.620 Borstbinderier 
   36.63   Diverse annan tillverkningsindustri 
    36.630 Diverse annan tillverkningsindustri 
 37     Återvinningsindustri 
  37.1    Industri för återvinning av skrot och avfall av metall 
   37.10   Industri för återvinning av skrot och avfall av metall 
    37.100 Industri för återvinning av skrot och avfall av metall 
  37.2    Industri för återvinning av skrot och avfall av icke-metall 
   37.20   Industri för återvinning av skrot och avfall av icke-metall 
    37.200 Industri för återvinning av skrot och avfall av icke-metall 
Avdelning E     El-, gas-, värme- och vattenverk 

 40     El-, gas- och värmeverk 
  40.1    Elverk; elnätföretag; distribution av och handel med elektricitet 
   40.11   Elverk  
    40.110 Elverk  
   40.12   Elnätföretag 
    40.120 Elnätföretag 
   40.13   Distribution av och handel med elektricitet 
    40.131 Distribution av elektricitet 
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    40.132 Handel med elektricitet 
  40.2    Gasverk; distribution av gasformiga bränslen via rörnät 
   40.21   Gasverk 
    40.210 Gasverk 
   40.22   Distribution av och handel med gasformiga bränslen via rörnät 
    40.220 Distribution av och handel med gasformiga bränslen via rörnät 
  40.3    Värmeverk m.m. 
   40.30   Värmeverk m.m. 
    40.300 Värmeverk m.m. 
 41     Vattenverk 
  41.0    Vattenverk 
   41.00   Vattenverk 
    41.001 Vattenverk för grundvatten 
    41.002 Vattenverk för ytvatten 
Avdelning F     Byggindustri 

 45     Byggindustri 
  45.1    Mark- och grundentreprenörer 
   45.11   Entreprenörer för rivning av hus och markarbeten 
    45.110 Entreprenörer för rivning av hus och markarbeten 
   45.12   Entreprenörer för markundersökning 
    45.120 Entreprenörer för markundersökning 
  45.2    Bygg- och anläggningsentreprenörer 
   45.21   Entreprenörer för hus och andra byggnadsverk 
    45.211 Husbyggnadsentreprenörer 
    45.212 Entreprenörer för andra byggnadsverk 
   45.22   Byggnadsplåtslagerier och entreprenörer för takarbeten 
    45.221 Byggnadsplåtslagerier 
    45.229 Övriga entreprenörer för takarbeten 
   45.23   Väg- och markanläggningsentreprenörer 
    45.230 Väg- och markanläggningsentreprenörer 
   45.24   Vattenbyggnadsentreprenörer 
    45.240 Vattenbyggnadsentreprenörer 
   45.25   Andra bygg- och anläggningsentreprenörer 
    45.250 Andra bygg- och anläggningsentreprenörer 
  45.3    Bygginstallationsfirmor 
   45.31   Elinstallationsfirmor 
    45.310 Elinstallationsfirmor 
   45.32   Isoleringsfirmor 
    45.320 Isoleringsfirmor 
   45.33   VVS-firmor 
    45.331 Rörfirmor 
    45.332 Ventilationsfirmor 
    45.333 Kyl- och frysinstallationsfirmor 
    45.339 Övriga VVS-firmor 
   45.34   Andra bygginstallationsfirmor 
    45.340 Andra bygginstallationsfirmor 
  45.4    Firmor för slutbehandling av byggnader 
   45.41   Firmor för puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 
    45.410 Firmor för puts-, fasad- och stuckatörsarbeten 
   45.42   Firmor för byggnadssnickeriarbeten 
    45.420 Firmor för byggnadssnickeriarbeten 
   45.43   Golv- och väggbeläggningsfirmor 
    45.430 Golv- och väggbeläggningsfirmor 
   45.44   Målerier och glasmästerier 
    45.441 Målerier 
    45.442 Glasmästerier 
   45.45   Andra firmor för slutbehandling av byggnader 
    45.450 Andra firmor för slutbehandling av byggnader 
  45.5    Uthyrningsfirmor för bygg- och anläggningsmaskiner med förare 
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   45.50   Uthyrningsfirmor för bygg- och anläggningsmaskiner med förare 
    45.500 Uthyrningsfirmor för bygg- och anläggningsmaskiner med förare 
Avdelning 
G 

    Partihandel och detaljhandel; reparationsverkstäder för 
motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar 

 50     Handel med och serviceverkstäder för motorfordon; bensin- 
stationer 

  50.1    Handel med motorfordon utom motorcyklar 
   50.10   Handel med motorfordon utom motorcyklar 
    50.101 Handel med lastbilar, bussar och specialfordon 
    50.102 Handel med personbilar 
    50.103 Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängs- 

vagnar 
  50.2    Bilserviceverkstäder 
   50.20   Bilserviceverkstäder 
    50.201 Bilserviceverkstäder, ej specialiserade 
    50.202 Bilplåt- och billackeringsverkstäder; bilglasmästerier 
    50.203 Bilelverkstäder 
    50.204 Däckserviceverkstäder 
  50.3    Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom  

motorcyklar 
   50.30   Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom  

motorcyklar 
    50.301 Parti- och agenturhandel med reservdelar och tillbehör till motor- 

fordon utom motorcyklar 
    50.302 Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom 

motorcyklar 
  50.4    Motorcykelhandel inkl. reparationsverkstäder 
   50.40   Motorcykelhandel inkl. reparationsverkstäder 
    50.400 Motorcykelhandel inkl. reparationsverkstäder 
  50.5    Bensinstationer 
   50.50   Bensinstationer 
    50.500 Bensinstationer 
 51     Parti- och agenturhandel utom med motorfordon 
  51.1    Agenturhandel utom med motorfordon 
   51.11   Agenturhandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror  

och textilhalvfabrikat 
    51.110 Agenturhandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror  

och textilhalvfabrikat 
   51.12   Agenturhandel med bränsle, malm, metaller och industrikemi- 

kalier 
    51.120 Agenturhandel med bränsle, malm, metaller och industrikemi- 

kalier 
   51.13   Agenturhandel med virke och byggmaterial 
    51.130 Agenturhandel med virke och byggmaterial 
   51.14   Agenturhandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och  

luftfartyg 
    51.141 Agenturhandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och  

luftfartyg, utom kontorsutrustning och datorer 
    51.142 Agenturhandel med kontorsutrustning och datorer 
   51.15   Agenturhandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror 
    51.150 Agenturhandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror 
   51.16   Agenturhandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror 
    51.160 Agenturhandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror 
   51.17   Agenturhandel med livsmedel, drycker och tobak 
    51.170 Agenturhandel med livsmedel, drycker och tobak 
   51.18   Agenturhandel med annat specialsortiment 
    51.180 Agenturhandel med annat specialsortiment 
   51.19   Agenturhandel med blandat sortiment 
    51.190 Agenturhandel med blandat sortiment 
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  51.2    Partihandel med jordbruksråvaror och levande djur 
   51.21   Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder 
    51.210 Partihandel med spannmål, utsäde och djurfoder 
   51.22   Partihandel med blommor och växter 
    51.220 Partihandel med blommor och växter 
   51.23   Partihandel med levande djur 
    51.230 Partihandel med levande djur 
   51.24   Partihandel med hudar, skinn och läder 
    51.240 Partihandel med hudar, skinn och läder 
   51.25   Partihandel med råtobak 
    51.250 Partihandel med råtobak 
  51.3    Partihandel med livsmedel, drycker och tobak 
   51.31   Partihandel med frukt och grönsaker 
    51.310 Partihandel med frukt och grönsaker 
   51.32   Partihandel med kött och köttvaror 
    51.320 Partihandel med kött och köttvaror 
   51.33   Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett 
    51.330 Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett 
   51.34   Partihandel med alkoholhaltiga och andra drycker 
    51.340 Partihandel med alkoholhaltiga och andra drycker 
   51.35   Partihandel med tobak 
    51.350 Partihandel med tobak 
   51.36   Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer 
    51.360 Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer 
   51.37   Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor 
    51.370 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor 
      51.38   Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk-, skal- och blötdjur 
    51.380 Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk-, skal- och blötdjur 
   51.39   Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak 
    51.390 Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak 
  51.4    Partihandel med hushållsvaror 
   51.41   Partihandel med textilier 
    51.410 Partihandel med textilier 
   51.42   Partihandel med kläder och skodon 
    51.420 Partihandel med kläder och skodon 
   51.43   Partihandel med hushållsapparater, radio- och TV-varor 
    51.431 Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater 
    51.432 Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning 
    51.433 Partihandel med inspelade och oinspelade kassett- och video- 

band samt dvd-, cd- och grammofonskivor 
    51.434 Partihandel med elartiklar 
   51.44   Partihandel med glas och porslin, tapeter, rengöringsmedel 
    51.440 Partihandel med glas och porslin, tapeter, rengöringsmedel 
   51.45   Partihandel med parfym och kosmetika 
    51.450 Partihandel med parfym och kosmetika 
   51.46   Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 
    51.460 Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror 
   51.47   Partihandel med andra hushållsvaror 
    51.471 Partihandel med möbler för hemmet 
    51.472 Partihandel med sport- och fritidsartiklar 
    51.473 Partihandel med kontorsförbrukningsvaror 
    51.479 Partihandel med övriga hushållsvaror 
  51.5    Partihandel med insatsvaror utom från jordbruket samt avfalls- 

produkter 
   51.51   Partihandel med bränslen 
    51.510 Partihandel med bränslen 
   51.52   Partihandel med metaller och metallmalmer 
    51.520 Partihandel med metaller och metallmalmer 
   51.53   Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 
    51.530 Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods 
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   51.54   Partihandel med järnhandelsvaror och VVS-armatur 
    51.541 Partihandel med järnhandelsvaror 
    51.542 Partihandel med VVS-armatur 
   51.55   Partihandel med kemiska produkter 
    51.550 Partihandel med kemiska produkter 
   51.56   Partihandel med andra insatsvaror 
    51.561 Partihandel med industriförnödenheter 
    51.562 Partihandel med emballage 
    51.569 Partihandel med övriga insatsvaror 
   51.57   Partihandel med avfallsprodukter och skrot 
    51.571 Partihandel med uttjänta fordon 
    51.572 Partihandel med metallavfall och metallskrot 
    51.573 Partihandel med avfall och skrot av icke-metall 
  51.8    Partihandel med maskiner och utrustning 
   51.81   Partihandel med verktygsmaskiner 
    51.810 Partihandel med verktygsmaskiner 
   51.82   Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner 
    51.820 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner 
   51.83   Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 
    51.830 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner 
   51.84   Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 
    51.840 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara 
   51.85   Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning  

samt kontorsmöbler 
    51.851 Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning 
    51.852 Partihandel med kontorsmöbler 
      51.86   Partihandel med elektronikkomponenter 
    51.860 Partihandel med elektronikkomponenter 
      51.87   Partihandel med andra maskiner för industri, handel och sjöfart  
    51.871 Partihandel med mät- och precisionsinstrument  
    51.872 Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning 
    51.873 Partihandel med teleprodukter  
    51.879 Partihandel med övriga maskiner för industri, handel och sjöfart 
   51.88   Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inkl.  

traktorer 
    51.880 Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inkl.  

traktorer 
  51.9    Övrig partihandel 
   51.90   Övrig partihandel 
    51.900 Övrig partihandel 
 52     Detaljhandel utom med motorfordon; reparationsverkstäder för 

hushållsartiklar och personliga artiklar 
  52.1    Butiker, varuhus och stormarknader med brett sortiment 
   52.11   Butiker, varuhus och stormarknader med brett sortiment, mest 

livsmedel, drycker och tobak 
    52.111 Varuhus och stormarknader, mest livsmedel, drycker och tobak 
    52.112 Livsmedelsbutiker med brett sortiment 
   52.12   Andra butiker, varuhus och stormarknader med brett sortiment 
    52.121 Andra varuhus och stormarknader 
    52.129 Övriga butiker med brett sortiment 
  52.2    Specialiserade livsmedelsbutiker samt systembutiker och  

tobaksaffärer 
   52.21   Frukt- och grönsaksaffärer 
    52.210 Frukt- och grönsaksaffärer 
   52.22   Kött- och charkuteriaffärer 
    52.220 Kött- och charkuteriaffärer 
   52.23   Fiskaffärer 
    52.230 Fiskaffärer 
   52.24   Bröd- och konfektyrbutiker 
    52.241 Brödbutiker 
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    52.242 Konfektyrbutiker 
   52.25   Systembutiker 
    52.250 Systembutiker 
   52.26   Tobaksaffärer 
    52.260 Tobaksaffärer 
   52.27   Andra specialbutiker med livsmedel 
    52.271 Hälsokostbutiker 
    52.279 Övriga specialbutiker med livsmedel 
  52.3    Apotek, sjukvårdsbutiker och parfymaffärer 
   52.31   Apotek 
    52.310 Apotek 
   52.32   Sjukvårdsbutiker 
    52.320 Sjukvårdsbutiker 
   52.33   Parfymaffärer 
    52.330 Parfymaffärer 
  52.4    Övriga specialbutiker med nya varor 
   52.41   Garn-, tyg- och sybehörsaffärer 
    52.410 Garn-, tyg- och sybehörsaffärer 
   52.42   Klädesaffärer 
    52.421 Affärer för herr-, dam- och barnkläder, blandat 
    52.422 Herrklädesaffärer 
    52.423 Damklädesaffärer 
    52.424 Barnklädesaffärer 
    52.425 Pälsaffärer 
   52.43   Sko- och väskaffärer 
    52.431 Skoaffärer 
    52.432 Väskaffärer 
   52.44   Möbel-, el- och bosättningsaffärer 
    52.441 Möbelaffärer 
    52.442 Hemtextilbutiker 
    52.443 Bosättningsaffärer 
    52.444 Belysnings- och elaffärer 
   52.45   Vitvarubutiker; radio- och TV-affärer 
    52.451 Butiker för vitvaror och andra elektriska hushållsmaskiner och  

-apparater 
    52.452 Radio- och TV-affärer 
    52.453 Skiv- och videobutiker 
    52.454 Musikhandel 
   52.46   Järn- och byggvaruhandel; färghandel 
    52.461 Järn-, bygg- och VVS-varuhandel 
    52.462 Färghandel 
   52.47   Bok-, pappers- och tidningshandel 
    52.471 Bok- och pappershandel 
    52.472 Tidningshandel 
   52.48   Andra specialbutiker 
    52.481 Optiker 
    52.482 Fotoaffärer 
    52.483 Uraffärer 
    52.484 Guldsmedsaffärer 
    52.485 Sportaffärer 
    52.486 Leksaksaffärer 
    52.487 Blomster- och trädgårdsvaruhandel 
    52.488 Zooaffärer 
    52.491 Konsthandel och gallerier 
    52.492 Mynt- och frimärksaffärer 
    52.493 Datorbutiker 
    52.494 Telebutiker 
    52.495 Tapet-, matt- och golvbeläggningshandel 
    52.496 Båt- och båttillbehörshandel 
    52.497 Kontorsmöbelhandel 
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    52.499 Övriga specialbutiker 
  52.5    Butiker med antikviteter och andra begagnade varor 
   52.50   Butiker med antikviteter och andra begagnade varor 
    52.501 Antikvariat och antikvitetsaffärer 
    52.509 Butiker med övriga begagnade varor 
  52.6    Detaljhandel, ej i butik 
   52.61   Postorderhandel 
    52.611 Postorderhandel med brett sortiment 
    52.612 Postorderhandel med textilier och konfektion 
    52.613 Postorderhandel med sport- och fritidsutrustning 
    52.614 Postorderhandel med böcker och andra mediavaror 
    52.615 Postorderhandel med bosättningsvaror 
    52.616 Postorderhandel med övriga varor 
    52.617 Detaljhandel via internet med brett sortiment 
    52.618 Detaljhandel via internet med böcker, mediavaror samt dator- 

utrustning 
    52.619 Detaljhandel via internet med övriga varor 
   52.62   Torg- och marknadshandel 
    52.621 Torg- och marknadshandel med livsmedel 
    52.629 Torg- och marknadshandel med övriga varor 
   52.63   Annan detaljhandel, ej i butik 
    52.631 Provisionshandel 
    52.632 Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel 
    52.633 Ambulerande och tillfällig handel med övriga varor 
    52.639 Övrig detaljhandel, ej i butik 
  52.7    Reparationsverkstäder för hushållsartiklar och personliga  

artiklar 
   52.71   Skomakerier, klackbarer m.m. 
    52.710 Skomakerier, klackbarer m.m. 
   52.72   Reparationsverkstäder för elektriska hushållsartiklar 
    52.720 Reparationsverkstäder för elektriska hushållsartiklar 
   52.73   Reparationsverkstäder för ur och guldsmedsvaror 
    52.730 Reparationsverkstäder för ur och guldsmedsvaror 
   52.74   Andra reparationsverkstäder för hushållsartiklar och personliga  

artiklar 
    52.740 Andra reparationsverkstäder för hushållsartiklar och personliga  

artiklar 
Avdelning 
H 

    Hotell och restauranger 

 55     Hotell och restauranger 
  55.1    Hotell 
   55.10   Hotell 
    55.101 Hotell med restaurang  
    55.102 Konferensanläggningar 
    55.103 Hotell utan restaurang 
  55.2    Campingplatser, vandrarhem, stugbyar m.m. 
   55.21   Vandrarhem m.m. 
    55.210 Vandrarhem m.m. 
   55.22   Campingplatser m.m. 
    55.220 Campingplatser m.m. 
   55.23   Stugbyar m.m. 
    55.230 Stugbyar m.m. 
  55.3    Restauranger 
   55.30   Restauranger 
    55.300 Restauranger 
  55.4    Barer och pubar 
   55.40   Barer och pubar 
    55.400 Barer och pubar 
  55.5    Personalmatsalar, cateringföretag och centralkök 
   55.51   Personalmatsalar 
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    55.510 Personalmatsalar 
   55.52   Cateringföretag och centralkök 
    55.521 Cateringföretag för transportsektorn 
    55.522 Centralkök för sjukhus 
    55.523 Centralkök för skolor, omsorgs- och andra institutioner 
    55.529 Övriga cateringföretag 
Avdelning I     Transport-, magasinerings- och kommunikationsföretag 

 60     Landtransportföretag 
  60.1    Järnvägsbolag 
   60.10   Järnvägsbolag 
    60.100 Järnvägsbolag 
  60.2    Övriga landtransportföretag 
   60.21   Kollektiv- och linjebussföretag 
    60.211 Kollektivtrafikföretag 
    60.212 Linjebussföretag 
   60.22   Taxiföretag 
    60.220 Taxiföretag 
   60.23   Charterbussföretag m.m. 
    60.230 Charterbussföretag m.m. 
   60.24   Åkerier 
    60.240 Åkerier 
  60.3    Rörtransportföretag 
   60.30   Rörtransportföretag 
    60.300 Rörtransportföretag 
 61     Rederier 
  61.1    Havs- och kustsjöfartsrederier 
   61.10   Havs- och kustsjöfartsrederier 
    61.101 Rederier för färjetrafik över hav eller i kustsjöfart 
    61.102 Rederier för övrig havs- och kustsjöfart 
  61.2    Rederier för sjöfart på inre vattenvägar 
   61.20   Rederier för sjöfart på inre vattenvägar 
    61.200 Rederier för sjöfart på inre vattenvägar 
 62     Flygbolag 
  62.1    Linjeflygbolag 
   62.10   Linjeflygbolag 
    62.100 Linjeflygbolag 
  62.2    Charter- och taxiflygbolag 
   62.20   Charter- och taxiflygbolag 
    62.200 Charter- och taxiflygbolag 
  62.3    Rymdfartsbolag 
   62.30   Rymdfartsbolag 
    62.300 Rymdfartsbolag 
 63     Serviceföretag till transport; researrangörer, resebyråer och 

transportförmedlare 
  63.1    Godsterminaler, centrallager och magasin 
   63.11   Godsterminaler 
    63.110 Godsterminaler 
   63.12   Centrala varulager och magasin 
    63.120 Centrala varulager och magasin 
  63.2    Övriga serviceföretag till transport 
   63.21   Övriga serviceföretag till landtransport 
    63.210 Övriga serviceföretag till landtransport 
   63.22   Hamnföretag och andra serviceföretag till sjöfart 
    63.220 Hamnföretag och andra serviceföretag till sjöfart 
   63.23   Flygplatser och andra serviceföretag till luftfart 
    63.230 Flygplatser och andra serviceföretag till luftfart 
  63.3    Researangörer och resebyråer; turistbyråer 
   63.30   Researangörer och resebyråer; turistbyråer 
    63.301 Researrangörer 
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    63.302 Resebyråer 
    63.303 Turistbyråer 
  63.4    Speditörer, lastbilscentraler, skeppsmäklare 
   63.40   Speditörer, lastbilscentraler, skeppsmäklare 
    63.400 Speditörer, lastbilscentraler, skeppsmäklare 
 64     Post- och telekommunikationsföretag 
  64.1    Post- och budbilsföretag 
   64.11   Nationella posten 
    64.110 Nationella posten 
   64.12   Budbils-, kurir- och andra postföretag 
    64.120 Budbils-, kurir- och andra postföretag 
  64.2    Telekommunikationsföretag 
   64.20   Telekommunikationsföretag 
    64.201 Nätdriftsstationer 
    64.202 Radiostationer 
    64.203 Kabel-TV-företag 
Avdelning J     Kreditinstitut och försäkringsbolag 

 65     Banker och andra kreditinstitut 
  65.1    Banker 
   65.11   Riksbanken 
    65.110 Riksbanken 
   65.12   Affärs-, spar- och föreningsbanker 
    65.120 Affärs-, spar- och föreningsbanker 
  65.2    Andra kreditinstitut 
   65.21   Finansiella leasingbolag 
    65.210 Finansiella leasingbolag 
   65.22   Andra finansiella bolag 
    65.220 Andra finansiella bolag 
   65.23   Investmentbolag, fonder m.m. 
    65.231 Investmentbolag 
    65.232 Värdepappersfonder 
 66     Försäkringsbolag 
  66.0    Försäkringsbolag 
   66.01   Livförsäkringsbolag 
    66.011 Fondförsäkringsbolag 
    66.012 Övriga livförsäkringsbolag 
   66.02   Pensionsfonder, understödsföreningar 
    66.020 Pensionsfonder, understödsföreningar 
   66.03   Skadeförsäkringsbolag 
    66.030 Skadeförsäkringsbolag 
 67     Serviceföretag till finansiell verksamhet 
  67.1    Serviceföretag till finansförmedling utom försäkring  och 

pensionsfondsverksamhet 
   67.11   Administrativa serviceföretag till finansiella marknader 
    67.110 Administrativa serviceföretag till finansiella marknader 
   67.12   Fondkommissionärer m.fl. 
    67.120 Fondkommissionärer m.fl. 
   67.13   Andra serviceföretag till finansförmedling 
    67.130 Andra serviceföretag till finansförmedling 
  67.2    Serviceföretag till försäkring och pensionsfondsverksamhet 
   67.20   Serviceföretag till försäkring och pensionsfondsverksamhet 
    67.201 Försäkringsmäklare 
    67.202 Övriga serviceföretag till försäkring och pensionsfondsverk- 

samhet 
Avdelning 
K 

    Fastighetsbolag, uthyrnings- och fastigsservicefirmor 

 70     Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare 
  70.1    Markexploatörer; handel med egna fastigheter 
   70.11   Markexploatörer 
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    70.110 Markexploatörer 
   70.12   Handel med egna fastigheter 
    70.120 Handel med egna fastigheter 
  70.2    Egna fastighetsförvaltare 
   70.20   Egna fastighetsförvaltare 
    70.201 Fastighetsbolag, bostäder 
    70.202 Fastighetsbolag, industrilokaler 
    70.203 Fastighetsbolag, andra lokaler 
    70.204 Bostadsrättsföreningar 
    70.209 Övriga fastighetsbolag 
  70.3    Fastighetsmäklare och fastighetsförvaltare på uppdrag 
   70.31   Fastighetsmäklare  
    70.310 Fastighetsmäklare  
   70.32   Fastighetsförvaltare på uppdrag 
    70.321 Rikskooperativa fastighetsförvaltare 
    70.329 Övriga fastighetsförvaltare på uppdrag 
 71     Uthyrningsfirmor    
  71.1    Biluthyrare 
   71.10   Biluthyrare 
    71.100 Biluthyrare 
  71.2    Uthyrare av andra transportmedel 
   71.21   Uthyrare av andra landtransportmedel 
    71.210 Uthyrare av andra landtransportmedel 
   71.22   Fartygsuthyrare 
    71.220 Fartygsuthyrare 
   71.23   Flygplansuthyrare 
    71.230 Flygplansuthyrare 
  71.3    Maskinuthyrare 
   71.31   Uthyrare av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap 
    71.310 Uthyrare av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap 
   71.32   Uthyrare av bygg- och anläggningsmaskiner 
    71.320 Uthyrare av bygg- och anläggningsmaskiner 
   71.33   Uthyrare av kontorsmaskiner och kontorsutrustning inkl. datorer 
    71.330 Uthyrare av kontorsmaskiner och kontorsutrustning inkl. datorer 
   71.34   Andra maskinuthyrare 
    71.340 Andra maskinuthyrare 
  71.4    Uthyrare av hushållsartiklar och varor för personligt bruk 
   71.40   Uthyrare av hushållsartiklar och varor för personligt bruk 
    71.401 Video- och dvd-filmuthyrare 
    71.402 Uthyrare av andra varor för personligt och hushållsbruk 
 72     Datakonsulter och dataservicebyråer 
  72.1    Maskinvarukonsulter 
   72.10   Maskinvarukonsulter 
    72.100 Maskinvarukonsulter 
  72.2    System- och programvarukonsulter 
   72.21   Programvaruutgivare; programvaruproducenter 
    72.210 Programvaruutgivare; programvaruproducenter 
   72.22   Övriga system- och programvarukonsulter 
    72.220 Övriga system- och programvarukonsulter 
  72.3    Dataservicebyråer 
   72.30   Dataservicebyråer 
    72.300 Dataservicebyråer 
  72.4    Databasvärdar och databasförmedlare 
   72.40   Databasvärdar och databasförmedlare 
    72.400 Databasvärdar och databasförmedlare 
  72.5    Servicefirmor för datorer och kontorsmaskiner 
   72.50   Servicefirmor för datorer och kontorsmaskiner 
    72.500 Servicefirmor för datorer och kontorsmaskiner 
  72.6    Övriga dataföretag 
   72.60   Övriga dataföretag 
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    72.600 Övriga dataföretag 
 73     Forsknings- och utvecklingsinstitutioner 
  73.1    Naturvetenskapliga och tekniska FoU-institutioner 
   73.10   Naturvetenskapliga och tekniska FoU-institutioner 
    73.101 Naturvetenskapliga FoU-institutioner 
    73.102 Tekniska FoU-institutioner 
    73.103 Medicinska och farmaceutiska FoU-institutioner 
    73.104 Lantbruksvetenskapliga FoU-institutioner 
    73.105 Tvärvetenskapliga FoU-institutioner med tyngdpunkt i natur- 

vetenskap och teknik 
  73.2    Samhällsvetenskapliga och humanistiska FoU-institutioner 
   73.20   Samhällsvetenskapliga och humanistiska FoU-institutioner 
    73.201 Samhällsvetenskapliga FoU-institutioner 
    73.202 Humanistiska FoU-institutioner 
    73.203 Tvärvetenskapliga FoU-institutioner med tyngdpunkt i 

samhällsvetenskap och humaniora 
 74     Andra företagsservicefirmor 
  74.1    Juridiska och ekonomiska konsultbyråer, holdingbolag 
   74.11   Juridiska byråer 
    74.111 Advokatbyråer m.m. 
    74.112 Patentbyråer m.m. 
   74.12   Bokföringsbyråer, revisionsbyråer m.m. 
    74.120 Bokföringsbyråer, revisionsbyråer m.m. 
   74.13   Marknads- och opinionsundersökningsbyråer 
    74.130 Marknads- och opinionsundersökningsbyråer 
   74.14   Konsultbyråer avseende företags organisation, information m.m. 
    74.140 Konsultbyråer avseende företags organisation, information m.m. 
   74.15   Holdingbolag 
    74.150 Holdingbolag 
  74.2    Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer o.d. 
   74.20   Arkitektkontor, tekniska konsultbyråer o.d. 
    74.201 Arkitektkontor 
    74.202 Tekniska konsultbyråer o.d. 
  74.3    Tekniska provnings- och analysföretag 
   74.30   Tekniska provnings- och analysföretag 
    74.300 Tekniska provnings- och analysföretag 
  74.4    Reklam- och marknadsföringsbyråer 
   74.40   Reklam- och marknadsföringsbyråer 
    74.401 Reklambyråer 
    74.402 Annonsförsäljningsbyråer 
    74.403 Direktreklamföretag 
    74.409 Övriga marknadsföringsföretag 
  74.5    Arbetsförmedlingar och rekryteringsföretag 
   74.50   Arbetsförmedlingar och rekryteringsföretag 
    74.501 Arbetsförmedlingar och personalrekryteringsföretag 
    74.502 Personaluthyrningsföretag 
  74.6    Företag för bevakning och säkerhetstjänst, detektivbyråer 
   74.60   Företag för bevakning och säkerhetstjänst, detektivbyråer 
    74.600 Företag för bevakning och säkerhetstjänst, detektivbyråer 
  74.7    Städföretag, saneringsföretag, skorstensfejare 
   74.70   Städföretag, saneringsföretag, skorstensfejare 
    74.701 Städföretag 
    74.702 Sanerings- och desinfektionsföretag 
    74.703 Skorstensfejare 
  74.8    Övriga företagsservicefirmor 
   74.81   Fotoateljéer och fotolaboratorier 
    74.811 Porträttfotoateljéer 
    74.812 Reklamfotoateljéer 
    74.813 Press- och övriga fotografer 
    74.814 Fotolaboratorier 
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      74.82   Förpackningsfirmor 
    74.820 Förpackningsfirmor 
   74.85   Kontorsservice- och översättningsbyråer 
    74.850 Kontorsservice- och översättningsbyråer 
   74.86   Telefonserviceföretag (callcenterföretag) 
    74.860 Telefonserviceföretag (callcenterföretag) 
   74.87   Diverse andra företagsservicefirmor 
    74.871 Byråer för grafisk formgivning och service 
    74.872 Andra formgivare 
    74.873 Inkasso- och kreditkontrollbyråer 
    74.874 Mäss-, kongress- och dagkonferensarrangörer 
    74.879 Diverse övriga företagsservicefirmor 
Avdelning L     Civila myndigheter och försvaret 

 75     Civila myndigheter och försvaret 
  75.1    Förvaltningsmyndigheter 
   75.11   Övergripande förvaltningsmyndigheter 
    75.111 Stats- och kommunledande, lagstiftande och planerande organ 
    75.112 Inspekterande, kontrollerande och tillståndsgivande myndigheter 
    75.113 Skatteförvaltningen och kronofogdemyndigheter 
    75.114 Informationsverk 
   75.12   Myndigheter som administrerar vård, utbildning, kulturell verk- 

samhet och annan samhällsservice 
    75.121 Myndigheter som administrerar grundskole- och 

gymnasieskoleutbildning 
    75.122 Myndigheter som administrerar universitets- och högskoleutbild- 

ning och forskningsprogram 
    75.123 Myndigheter som administrerar hälso- och sjukvård 
    75.124 Myndigheter som administrerar social verksamhet 
    75.125 Myndigheter som administrerar program för kultur, miljö, boende  

m.m. 
   75.13   Myndigheter som administrerar näringslivsprogram 
    75.131 Myndigheter som administrerar infrastrukturprogram 
    75.132 Myndigheter som administrerar program för jordbruk, skogsbruk,  

jakt och fiske 
    75.133 Myndigheter som administrerar arbetsmarknadsprogram 
    75.134 Myndigheter som administrerar andra näringslivsprogram 
   75.14   Stödmyndigheter till offentlig förvaltning 
    75.140 Stödmyndigheter till offentlig förvaltning 
  75.2    Utrikesförvaltningen, försvaret, domstolar och kriminalvårds- 

anstalter, polisen och brandförsvaret 
   75.21   Myndigheter som handlägger utrikes ärenden och biståndsverk- 

samhet 
    75.211 Myndigheter som handlägger utrikes ärenden 
    75.212 Myndigheter som handlägger biståndsverksamhet 
   75.22   Totalförsvaret 
    75.221 Militära operativa ledningsmyndigheter 
    75.222 Armén 
    75.223 Marinen 
    75.224 Flygvapnet 
    75.225 Centrala militära myndigheter 
    75.226 Civila försvaret och frivilligförsvaret 
   75.23   Domstolar och kriminalvårdsanstalter 
    75.231 Åklagarväsendet 
    75.232 Domstolar 
    75.233 Kriminalvårdsanstalter 
   75.24   Polisen 
    75.240 Polisen 
   75.25   Brandförsvaret 
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    75.250 Brandförsvaret 
  75.3    Försäkringskassorna 
   75.30   Försäkringskassorna 
    75.300 Försäkringskassorna 
Avdelning 
M 

    Utbildningsväsendet 

 80     Utbildningsväsendet 
  80.1    Förskolan; grundskolan 
   80.10   Förskolan; grundskolan 
    80.101 Förskolan 
    80.102 Grundskolan 
    80.103 Grundsärskolan 
  80.2    Gymnasieskolor 
   80.21   Gymnasieskolans studieförberedande linjer 
    80.210 Gymnasieskolans studieförberedande linjer 
   80.22   Gymnasieskolans yrkesinriktade linjer m.m. 
    80.221 Gymnasieskolans yrkesinriktade linjer 
    80.222 Gymnasiesärskolor 
    80.223 Andra gymnasieskolor 
  80.3    Universitet och högskolor 
   80.30   Universitet och högskolor 
    80.301 Institutioner vid universitet och högskolor 
    80.309 Övriga högskolor 
  80.4    Vuxenutbildnings- och övriga skolor 
   80.41   Trafikskolor 
    80.410 Trafikskolor 
   80.42   Vuxenskolor m.m. 
    80.421 Kommunala vuxenskolor o.d. 
    80.422 Utbildningsföretag m.m. för yrkesinriktad utbildning av 

arbetsmarknadsskäl 
    80.423 Folkhögskolor 
    80.424 Studieförbunden och frivilligorganisationernas utbildningsenheter 
    80.425 Personalutbildningsinstitut 
    80.426 Kommunala kulturskolor 
    80.427 Utbildningsserviceföretag 
    80.429 Övriga utbildningsinstitut 
Avdelning N     Enheter för hälso- och sjukvård, socialatjänst; veterinär- 

kliniker 
 85     Enheter för hälso- och sjukvård, socialatjänst; veterinärkliniker 
  85.1    Enheter för hälso- och sjukvård 
   85.11   Slutenvårdskliniker 
    85.111 Slutenvårdskliniker för primärvård 
    85.112 Slutenvårdskliniker för somatisk sjukvård 
    85.113 Slutenvårdskliniker för psykiatrisk sjukvård 
   85.12   Hälso- och sjukvårdsmottagningar 
    85.121 Hälso- och sjukvårdsmottagningar, på sjukhus 
    85.122 Hälso- och sjukvårdsmottagningar, ej på sjukhus 
   85.13   Tandläkarmottagningar 
    85.130 Tandläkarmottagningar 
   85.14   Andra enheter för hälso- och sjukvård 
    85.141 Medicinska laboratorier o.d. 
    85.142 Företag för ambulanstransporter och ambulanssjukvård 
    85.143 Sjukhem o.d. utan läkare 
    85.144 Andra enheter för hälso- och sjukvård, ej läkare 
  85.2    Veterinärkliniker 
   85.20   Veterinärkliniker 
    85.200 Veterinärkliniker 
  85.3    Enheter för omsorg och socialtjänst 
   85.31   Servicehus, hem för vård eller boende o.d. 
    85.311 Servicehus, servicelägenheter för äldre samt ålderdomshem 
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    85.312 Gruppbostäder o.d. för funktionshindrade 
    85.313 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar 
    85.315 Hem för vård eller boende för vuxna missbrukare 
    85.316 Kvinnohus, övernattningshem för hemlösa o.d. 
   85.32   Sociala öppenvårdsenheter, socialkontor 
    85.322 Fritidshem, familjedaghem o.d. 
    85.323 Byråer för öppna sociala insatser för barn och ungdomar 
    85.324 Socialkontor o.d. 
    85.325 Humanitära hjälporganisationer 
    85.326 Flyktingförläggningar 
    85.327 Hemtjänst, dagcentraler o.d. för äldre 
    85.328 Hemtjänst, dagcentraler, personlig assistans o.d. för funktions- 

hindarade 
    85.329 Dagcentraler o.d. för vuxna missbrukare 
Avdelning 
O 

    Enheter för andra samhälleliga och personliga tjänster 

 90     Reningsverk, avfallsanläggningar, renhållningsverk 
  90.0    Reningsverk, avfallsanläggningar, renhållningsverk 
   90.01   Reningsverk 
    90.010 Reningsverk 
   90.02   Avfallsanläggningar 
    90.021 Anläggningar för insamling, sortering och omlastning av icke  

miljöfarligt avfall 
    90.022 Anläggningar för kompostering och rötning av icke miljöfarligt  

avfall 
    90.023 Anläggningar för deponering av icke miljöfarligt avfall 
    90.024 Anläggningar för insamling, mottagning, omlastning och mellan- 

lagring av miljöfarligt avfall 
    90.025 Anläggningar för behandling och slutförvaring av miljöfarligt  

avfall 
    90.026 Övriga avfallsanläggningar 
      90.03   Gatu- och renhållningsverk o.d. 
    90.030 Gatu- och renhållningsverk o.d. 
 91     Intresseorganisationer och religiösa samfund 
  91.1    Bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer 
   91.11   Bransch- och arbetsgivarorganisationer 
    91.111 Branschorganisationer 
    91.112 Arbetsgivarorganisationer 
   91.12   Yrkesorganisationer 
    91.120 Yrkesorganisationer 
  91.2    Arbetstagarorganisationer 
   91.20   Arbetstagarorganisationer 
    91.200 Arbetstagarorganisationer 
  91.3    Religiösa samfund och andra intresseorganisationer 
   91.31   Religiösa samfund 
    91.310 Religiösa samfund 
   91.32   Politiska partier och organisationer 
    91.320 Politiska partier och organisationer 
   91.33   Andra intresseorganisationer 
    91.330 Andra intresseorganisationer 
 92     Enheter för rekreation, kultur och sport 
  92.1    Film- och videoföretag 
   92.11   Film- och videoproduktionsbolag 
    92.110 Film- och videoproduktionsbolag 
   92.12   Film- och videodistributionsbolag 
    92.120 Film- och videodistributionsbolag 
   92.13   Biografer 
    92.130 Biografer 
  92.2    Radio- och TV-bolag 
   92.20   Radio- och TV-bolag 
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    92.200 Radio- och TV-bolag 
  92.3    Övriga kulturskapare samt nöjesarrangörer 
   92.31   Artister och producenter av konstnärliga, litterära och artistiska  

alster 
    92.310 Artister och producenter av konstnärliga, litterära och artistiska  

alster 
   92.32   Teater- och konserthusföretag o.d. 
    92.320 Teater- och konserthusföretag o.d. 
   92.33   Nöjesparker 
    92.330 Nöjesparker 
   92.34   Dans- och andra nöjesarrangörer 
    92.340 Dans- och andra nöjesarrangörer 
  92.4    Nyhets- och bildbyråer 
   92.40   Nyhets- och bildbyråer 
    92.400 Nyhets- och bildbyråer 
  92.5    Bibliotek, arkiv och museer m.m. 
   92.51   Bibliotek och arkiv 
    92.511 Folkbibliotek 
    92.512 Forsknings- och specialbibliotek 
    92.513 Arkiv 
   92.52   Museer och kulturminnesinstitutioner 
    92.520 Museer och kulturminnesinstitutioner 
   92.53   Botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat 
    92.530 Botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat 
  92.6    Sportanläggningar och idrottsföreningar 
   92.61   Sportanläggningar 
    92.611 Skidsportanläggningar 
    92.612 Golfbanor, golfklubbar 
    92.613 Motorbanor 
    92.614 Trav- och galoppbanor 
    92.615 Sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar 
   92.62   Idrottsföreningar, sportskolor och sportarrangörer 
    92.621 Idrottsföreningar och professionella idrottsutövare 
    92.622 Tävlingsstall 
    92.623 Sportskolor, båtklubbar m.m. 
    92.624 Sportarrangörer 
    92.625 Sportadministratörer 
  92.7    Andra arrangörer av rekreationsverksamhet 
   92.71   Spel- och vadhållningsföretag inkl. ombud 
    92.710 Spel- och vadhållningsföretag inkl. ombud 
   92.72   Övriga arrangörer av rekreationsverksamhet 
    92.721 Ridskolor och uthyrningsstall 
    92.729 Diverse övriga arrangörer av rekreationsverksamhet 
 93     Andra serviceföretag 
  93.0    Andra serviceföretag 
   93.01   Tvätterier 
    93.011 Industri- och institutionstvätterier 
    93.012 Konsumenttvätterier 
   93.02   Frisör- och skönhetssalonger 
    93.021 Frisörsalonger 
    93.022 Skönhetssalonger 
   93.03   Begravningsbyråer m.m. 
    93.030 Begravningsbyråer m.m. 
   93.04   Inrättningar för kroppsvård 
    93.040 Inrättningar för kroppsvård 
   93.05   Övriga serviceföretag 
    93.050 Övriga serviceföretag 
Avdelning P     Förvärvsarbete i hushåll 

 95     Förvärvsarbete i hushåll 
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  95.0    Förvärvsarbete i hushåll 
   95.00   Förvärvsarbete i hushåll 
    95.000 Förvärvsarbete i hushåll 
Avdelning 
Q 

    Internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 

 99     Internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 
  99.0    Internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 
   99.00   Internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 
    99.000 Internationella organisationer, utländska ambassader o.d. 
      

 
 


